Protokoll

Fört vid möte med Hertsöns områdesgrupp

Nr 4 2012
Dag/tid
Plats

tisdag 8 maj kl. 10.00 – 12.00
LSK:s kansli

Närvarande

Karl Degerman, ordförande

Luleå SK

Kjell Lundman

ordf. PRO Hertsön-Lerbäcken

Fanny Hjort

Projekt UTAN, Amf

Devla Tomic

Mötesplats Montern; Amf

Bodil Edenhagen

Luleå domkyrkoförsamling

Fanny Sihvonen

boende Lerbäcken

Eva-Britt Tjernqvist
Bertil Henriksson

Hertsö Happening
Föreningen Norden, LSK

Gerda Henriksson RIA-center, LSK
Ove Skoog

Villaägarföreningen

Bo Wennström

boende Hertsön (årgångshuset)

Ullacarin Palm

Stadsbyggnadskontoret

Maine Carlsson, sekreterare
Gäster:

Biblioteket

Inez Thomasson-Olofsson Ersättare (s) i fritidsnämnden

Bertil Sandström

Områdespolis

§ 39 Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade ledamöter och gäster välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 40 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan tillägg.
§ 41 Val av sekreterare för mötet

På grund av den ständige sekreterarens, Stefan ”Horace” Hult,
frånvaro valdes Maine Carlsson att skriva protokoll.
§ 42 Godkännande av föregående protokoll

Ordförande gick snabbt igenom det tidigare utskickade
protokollet som efter mötets godkännande lades till
handlingarna.
§ 43 Information från träff för områdessamordnarna
Ordförande har tidigare skickat ut minnesanteckningar (se
bif.dok.) och annat material från träffen och redogjorde
kortfattat för de viktigaste punkterna bl a om namnbyte
för områdesgrupperna, om Luleå Vision 2050 och om att
ansökningar/redovisningar av pengar från centrala potten ska
göras på särskild blankett innan pengarna betalas ut.
§ 44 Hertsöloppet
Loppet som gjorde stor succé förra året går av stapeln tisdag 22
maj runt Hälsans stig på Hertsön. Uppvärmning från kl. 18.00,
start 18.30. Sträckan är fem kilometer med vätskekontroll vid
Miljögården. Ingen startavgift men gratis fika! Håll utkik efter
affischer med fler detaljer.
§ 45 Hertsödagen
Lördag 11 augusti är det åter dags för den traditionella folkfesten
med loppis, aktiviteter, underhållning och mat! Se kommande
affischer.
§ 46 Information från polisen resp. politiken
Bertil Sandström, med lång erfarenhet som polis i olika
verksamheter, berättade om sitt arbete sen 2006 som områdespolis,
med bl a besök i skolorna för att skapa bra kontakter med ungdomar.
Viktigt att vara ute mycket, arbeta förebyggande och inte gömma
sig i polisbilar och polishus. Hade besökt majbrasan på Hertsön och
gillade vad han såg av ordning och trivsel. Fick några frågor om
bilbränder och brottslighet på området , svarade att Hertsön inte
alls var sämre/värre än andra områden. Ska undersöka om det går
att göra olika slags information om polisens arbete i området mera
tillgänglig.
Inez Thomasson-Olofsson, ersättare (s) i fritidsnämnden, är
områdesgruppens kontaktperson in i den politiska församling som
närmast berör vår verksamhet. Berättade om vilka frågor som
nämnden nyligen haft bl. a en eventuell renovering av Hertsöns
badhus 2013, att fritidsgården återgår i kommunal regi och att den
gamla norrbottensgården vid Hertsöns ridhus ska rivas. Vi kan skicka
vilka frågor och funderingar som helst inom fritidsområdet till henne
så får hon pröva sig fram i nämnden.
§ 47 Hertsön nätverk rapporterar
● Teaterföreningen/Hertsö happening: tältet som satts upp på Hertsö

IP rasade under den tunga och blöta aprilsnön så det blev ett
tidsmässigt och ekonomiskt avbräck i verksamheten. Men bara

tillfälligt! Nytt tält är anskaffat, repetitionerna fortsätter och
premiärdatumet 25 maj ligger fast. Eva-Britt efterlyser tältvakter
under några nätter.
● Kyrkan: Bodil påminner on Internationella Fairtrade-dagen 12 maj
som ska upmärksammas i Hertsö centrum.
● Montern: På grund av ombygnationerna i skola har Devla tillfälligt
flyttat sitt kontor till arbetsmarknadsförvaltningen i stan så hon
träffas säkrast antingen i montern eller på sin telefon fram till
september.
● PRO: har säsongsavslutning den 22 maj i bagarstugan
● LSK: jobbar närmast med Hertsöloppet fotbollsskolan och starten
av seriespelet; har haft en f d landslagsspelare, Fredrik Lundkvist,
som coach under en vecka för unga spelare.
● Villaägarföreningen: har beslutat att sponsra hjärtstartaren med
5000 kr. Röda korset ansvarar?
● Biblioteket: en större aktivitet kvar, Bokbytardagen fredag 25 maj.
Kom och byt bok med andra och varandra!
● Stadsbygnadskontoret: Ullacarin har ett uppdrag at fundera över
hur samarbetet mellan områdesgrupperna och de kommunala
förvaltningarna och bolagen ska utvecklas.
● Bo W: har flera förslag som han återkommer med
● Gerda H: RIA försöker arbeta med olika aktiviteter för gästerna/
besökarna
● Bertil H har lämnat in förslag till de som arbetar med Vision 2050,
flera har antagits.
§ 48 Övriga frågor
Ullacarin frågar hur det går med integrationsarbetet efter det att
Integrera mera avslutats. Ingen kommer på att det just nu är några
svårigheter med t ex invandrarfientlighet. Men Karl D önskar att
det var möjligt att engagera fler invandrarföräldrar i sportklubbens
aktiviteter eftersom många ungdomar från olika kulturer som
idrottar.
§ 49 Nästa möte
Vi avslutar vårsäsongen med möte plus lunch på Miljögården torsdag
7 juni kl 10.00. OBS! ändrad dag!
§ 50 Mötets avslutande.
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
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