Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 5 2011
Dag/Tid:

torsdag 9 juni kl. 11.00 - 12.00

Plats:

Miljögården

Närvarande: Områdesgruppen m.fl.

§ 52

Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade oss välkommen till det femte och sista mötet inför sommaren och
förklarade det för öppnat.

§ 53

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen med mat och kaffe först och en sammanfattning av vad
områdesgruppen har gjort därefter godkändes.

§ 54

Ugnsbakad lax med ris
Alla valde att sitta utomhus i solskenet och äta. Det var mycket välsmakat. Kaffe och
kaka inmundigades efter maten.

§ 55

Sammanfattning av våren
Bertil Henriksson: Områdesgruppen med Luleå Sportklubb är navet i Hertsöns och
Lerbäckens bostadsområden. Är också en jättebra förebild för en positiv utveckling i
andra bostadsområden. Det är bra att man får vara med, kunskap är ingen tung börda
att bära. Före detta Coop Näras lokaler kommer inom kort att öppna, då blir det någon
form av festlighet, lite smått och gott.
Karl Degerman: Vi har under våren haft olika föreläsare på våra möten. På mötet den 25
januari hade vi besök av Konsumentvägledare Johan Sundberg som pratade om sms - lån
som fällor för ungdomar m.fl. deras ekonomi, vad de bör tänka på.
Den 12 april hade vi besök av Mats Pettersson som pratade om hur viktigt det är med
träningar. Idag tränar man 3-4 gånger i veckan, ingenting mer. Förr tränade man 3-4
gånger i veckan och däremellan klättrade man i träd lattjade med bollen och sprang i
skogen, men man kallade inte det för träning. Ju fler som idrottar, desto mindre klotter
och bus i samhället.
Den 10 maj hade vi besök av apoteket Hermelinen där Stina Almqvist berättade att det
är privatägt och ägs av tre personer. De har ett samarbete med Helex.
Den senaste aktiviteten var Hertsöloppet som blev väldigt populärt trots det busiga
vädret som rådde under loppet. Det var ca 500 personer som deltog eller fanns på plats
och hejade. Siktet inför nästa Hertsölopp är att det blir ca2500 personer som ställer
upp och går, lunkar eller löper.
Bodil Edenhagen: Ordförande Karl Degerman blev tilldelad en blombukett och ett
jättefint kort av Bodil för sitt goda arbete att hålla ihop Hertsö Områdesgrupp.
Devla Tomic: Förberedde höstens deltagande i montern i Gallerian genom att låta listan
cirkulera runt så att de som var intresserade fick fylla i sitt deltagande i listan.

§ 56

Rapporter från Hertsöns nätverk
Utgick

§ 57

Övriga frågor
Bara runtomkringsnack

§ 58

Nästa möte
Någon gång till hösten 2011

§ 59

Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade
mötet.
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Mötets sekreterare

