Protokoll

Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 9 2013
Dag/Tid:

tisdag 3 december kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK:s Kansli

Närvarande:

Karl Degerman
Nickolina Burman
Kjell Lundman
Ingela Karlsson
Brita Ström
Stefan Hult
Svante Rosendahl
Bertil Henriksson
Gerda Henriksson
Kristina Oja
Ove Skoog
Bodil Edenhagen
Lars Erik Larsson
Fanny Sihvonen
Christina Kero

Luleå SK
Hyresgästföreningen
PRO Hertsön - Lerbäcken
Hertsö Bibliotek
S-föreningen, Bagarstugan
Hertsö Skoterförening
Gamla LSK
LSK, Sveriges Nordkalott Kommitté
Föreningen Norden, LSK
AMF
Villaägarna
Hertsö Kyrka
Hjärt- och Lungsjukas Förening
Lerbäcken
Hertsöskolan

§ 91

Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade alla välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 92

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 93

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 94

Godkännande av föregående protokoll
Bodil Edenhagen gick igenom föregående protokoll. Mötesdeltagarna gav sitt godkännande
av det.

§ 95

Hertsön 40 år
Karl Degerman: Vi hade många idéer från början som sedermera blev ca 40 stycken som
har genomförts under året som gått. Fortfarande återstår det några aktiviteter.
Anders Sandberg från Lulebo överlämnade en ”Check” till våran Ordförande för
Områdesgruppen Karl Degerman under festmiddagen i Hertsöskolans aula. Avsikten är att
Områdesgruppen ska köpa in ett fint konstverk som ska placeras ut någonstans på Hertsön.

§ 96

Julmarknad 7 december
Karl Degerman: Julmarknaden är jättepopulär, det blev fulltecknat ganska fort och många
står i kö för att förhoppningsvis komma med.
Lunchen kostar numera 100 kr och då ingår det dryck, kaffe och kaka. En del av summan
går också till Lions Cancerfond.

Biblioteket håller öppet den här dagen.
Fritidsgården håller också öppet den här dagen.
Lucia dyker upp kl. 13.00.
Lulebo kommer att finnas i gallerian.
§ 97

Julfika i gallerian 12 december
Karl Degerman: Aktiviteten i gallerian är kl. 17.00 – 19.00. Önskvärt är att så många som
möjligt kan ställa upp den här kvällen då vi visar upp oss i områdesgruppen.

Områdesgruppens beachflagga ska placeras så att den syns ordentligt.
Det kommer att serveras två sorter av rulltårta där den ljusa rulltårtan är mjölkfri.
§ 98

Jullunch 17 december
Karl Degerman: Den här dagen är det öppet hus på LSK:s Kansli mellan kl. 11.00 – 13.00 för
servering av jullunchen som är gratis för områdesgruppens deltagare. För övriga kostar det
100 kr.
Anmälan till lunchen ska vara inne senast fredagen den 13 december. Tel: 0920 - 618 50
Man har även möjlighet att köpa bingolotter under lunchen för den som hoppas att bli rik.

§ 99

Årssammanfattning 2013
Karl Degerman: Vi har bl.a. gjort följande under året:
Valborgsmässoafton med fin brasa och korvgrillning.
Hertsöloppet med många deltagare.
Aktivitetskväll med deltagare ur Luleå Hockey och LF basket.
Hertsökalaset där det också var många som deltog.
Hertsödagen som var för nionde gången och där det var ca 14000 besökare.
Invigning av Hertsö Torg.
Jubileumsfest i Hertsöskolans matsal samt mycket, mycket mer.
Det som återstår är:
Julmarknad i Hertsöskolan.
Julfika i gallerian.
Lussecupen i Hertsöskolans sporthall.
Öppet hus på LSK:s Kansli med jullunch.

§ 100

Rapporter från Hertsöns nätverk
Nickolina Burvall: Vi är tre stycken som håller på med ett projekt för barn som kallas för
”Ett hållbart samhälle”. Tanken från början var att jobba i Luleå Kommun, men efterfrågan
har kommit från hela länet. Vi har ett särskilt tema varje månad.
Det finns en barnredaktion på Örnäset (Unga Örnar).
Kjell Lundman: PRO har julfest på fredag den 6 december.
Vi kommer att finnas på julmarknaden.
I januari kommer vi att bjuda in Alf Lövenborg.
Kristina Oja: Jag har en vision att kunna ha en öppen mötesplats kring Hertsö torg.
Hyran för Idérum är väldigt kostsam, det är tungt att klara av den.
Vi serverade adventskaffe på miljögården på söndagen.
Hertsö Teaterförening planerar för fullt inför framtiden.
Brita Ström: S-föreningen har medlemsmöte onsdagen den 11 december.
Reparationen av avloppet i bagarstugan gick på 45000 kr.

Lars Erik Larsson: Hjärt- och lungföreningen har sin julfest torsdagen den 5 december.
Vi samarbetar med forskare vilket är väldigt givande.
Bodil Edenhagen: Onsdagen den 4 december under dagen har vi en samling för barn som
heter ”resa i tiden” som handlar om att resa tillbaka i tiden till år 0.
Kl. 18.30 är vuxna välkomna till Örnäsets kyrka.
På julafton kl. 14.00 är det julbön i Hertsökyrkan. Anmäl er till Tuula Pekkala på tel: 0920
– 26 49 16 senast den 18 december.
Den 13 januari kör vi igång igen på allvar.
Christina Kero: Skolan håller på som bäst nu med betygsättning.
Klass 8 B är med i ett projekt som kallas för ”Gnistan”. Det handlar om teknik. Det är några
skolor i landet som ingår i projektet. Finalen går av stapeln i Stockholm.
Vi har haft adventsfika på skolan som var mycket uppskattat. Även pensionerade lärare
blev inbjudna.
Måndagen den 9 december är en lovdag.
Dan som är vikarierande musiklärare har en vision, nämligen att samla ihop år 4 – 9 i ett
luciatåg och gå utanför skolan mot seniorboendet på Hertsö Torg och sjunga för dem. Det

är inte helt säkert ännu att det är genomförbart, planering pågår.
Elevrådet är mycket nöjd med upprustningen av matsalen samt maten som serveras där.
Stefan Hult: Det är fortfarande för lite snö för att köra snöskoter, vi får lugnt vänta på
mer snö. Slyröjning är gjord längs skoterlederna och broar har setts över. Tyvärr så pågår
fortfarande sabotage utefter skoterlederna. ”Kryssen rivs ner från träden och kastas in i
skogen m.m.
Ingela Karlsson: Ikväll har vi en IT-kväll på biblioteket kl. 17.30 – 19.30 där vi lär ut hur
man laddar ner e-ljudböcker från nätet m.m.
I februari är det en gemensam IT-vecka för alla bibliotek i Luleå Kommun.
Vi har öppet på julmarknaden och då har vi bl.a. bokrea.
Under julhelgen så har vi begränsade öppettider.
Gerda Henriksson: Jag vill rikta ett stort tack till de som ordnat med jubileumsfesten. Jag
uppskattar verkligen det jobb ni lagt ner för att få det så trivsamt som möjligt för
gästerna.
Bertil Henriksson: Behovet är stort av det finska språket, det är många finsktalande
grupper på Hertsön. Bl.a. romerna.
Det är synd att det förstörs så mycket som ordnas i naturen. Många Ungdomar behöver mer
stöd här i livet.
Det är en stor brist att det inte finns något dansställe eller annan verksamhet för vuxna.
Ove Skoog: Vi behöver hjälp i köket under julmarknaden, vi är för få just nu. LSK hjälper
till i köket.
Lördagen den 30 november gjorde vi en bussresa till IKEA i Haparanda. Som vanligt så var
bussen fullastad med passagerare (54 personer).
Villaföreningen har sitt årsmöte den 18 mars i Hertsöskolans matsal.
Svante Rosendahl: Jag behöver göra ett litet förtydligande om min tillhörighet, jag tillhör
alltså gamla LSK.
Imorgon, onsdag, har vi ett medlemsmöte. Vi har ett möte varje månad.

Jag vill också rikta ett stort tack till er alla jämte mig i områdesgruppen för väl gjort
arbete det här året.
Karl Degerman: Gamla LSK består av före detta aktiva LSK:are som fortfarande vill vara
med i gänget.
LSK:s herr- och damlag tränar 4 gånger i veckan.
Ledare utbildar sig under vintern.
Lokalen här lånas ut väldigt ofta, vi tar ingen hyra utan alla är välkomna. Vi kommer att
satsa på en tv samt projektor i taket så man kan ha träffar med bildspel o.d.
Vi har även bytt ut larmet till ett mordenare.
Vi stänger kansliet för julledighet den 18 december och öppnar igen den 7 januari.
§ 101

Övriga frågor
Ingela Karlsson: Hur ska vi göra med t-shirtarna som vi inte har sålt?
Beslut: Efter lite diskussioner fram och tillbaka fastställde vi att vi tar upp det på nästa
möte.
Finns det någon möjlighet att byta tid eller dag för mötena? Jag har väldigt svårt att
komma loss på tisdag förmiddagar.
Beslut: Vi provar med tisdagar kl. 13.00 – 15.00.
Bertil Henriksson: Det är många ungdomar som söker sig till bönehuset från Lerbäcken.
Många behöver stöttning på något sätt.
Bodil Edenhagen: Hur ska vi göra med försäljningen av vykorten? Det ena vykortet visar
”det gamla” och det andra vykortet visar ”utsikt från Hertsön mot SSAB”. De kostar 10
kr/styck.
Beslut: LSK svarar för försäljning under julmarknaden. Kristina Oja svarar för försäljning
under ”rulltårtsracet” i gallerian. Sen får vi se hur vi gör.

Peter Halldorf som är pingstpastor har en föreläsning som heter ”gräv där du står” den 17
– 19 januari i kyrkan på Örnäset. En mycket intressant föreläsning. Besök den gärna.
Ove Skoog: Nu finns hjärtstartaren uppsatt och utmärkt på ICA Supermarket.
§ 102

Nästa möte
Tisdagen den 28 januari kl. 13.00 – 15.00 på LSK:s Kansli. OBS! NY TID!

§ 103

Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och önskade alla en
riktigt god jul och avslutade mötet.

Karl Degerman
Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult

Stefan Hult
Mötets sekreterare

