Protokoll

Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 3 2014
Dag/Tid:

tisdag 25 mars kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK:s Kansli

Närvarande:

Karl Degerman
Stefan Hult
Fanny Sihvonen
Anette Berglund
Mårten Ström
Devla Tomic
Torbjörn Lindahl
Bo Bergman
Elisabeth Bergman
Kristina Oja
Christina Kero
Jesper Strömbäck
Nickolina Burvall
Inez Thomasson-Olofsson
Roland Nilsson
Bertil Henriksson
Marie Bergman
Carola Vånsjö
Gustav Uusihannu
Oskar Gard
Anthon Eriksson

Luleå SK
Hertsö Skoterförening
Lerbäcken
Fritidsförvaltningen
Hertsö Bagarstuga
AMF
Hertsökyrkan
PRO Hertsön - Lerbäcken
PRO Hertsön - Lerbäcken
AMF
Hertsöskolan
Hertsö Bibliotek
Hyresgästföreningen
Fritidsnämnden
Hertsö Villaförening
LSK, Ria Center m.m.
Luleå Ridklubb
Luleå Ridklubb
Hertsö Fritidsgård
Hertsö Fritidsgård
Hertsö Fritidsgård

§ 26

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

§ 27

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 28

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 29

Godkännande av föregående protokoll
Stefan Hult läste upp föregående protokoll och lades efter godkännande till
handlingarna.

§ 30

Inkomna skrivelser
Anette Berglund: Ska det vara någon trygghetsvandring på Hertsön? Områdesgruppen
står som inbjudare för en sådan.
Carola Vånsjö: Det vore önskvärt att göra något åt vägen till ridstallet. Ungdomarna är
rädda att gå till och från ridstallet på kvällarna.
Bertil Henriksson: Det borde komma belysning till återvinningsstationen vid Idérum.
Beslut: Vi bokar in en trygghetsvandring i månadsskiftet augusti-september.

Jesper Strömbäck: Vi har ansökt om 7000 kr från den fria potten för att anordna ett
teatercafé på Hertsöns bibliotek den 6/5 2014. Vi samarbetar med teaterföreningen.
Beslut: Områdesgruppen godkänner ansökan.
§ 31

Hertsö Ridklubb, presentation (Carola Vånsjö)
Luleå Ridklubb driver sen ht 2013 ett inkluderingsprojekt för nyanlända ungdomar med
ringa tidigare erfarenhet av föreningsliv. Luleå Kommun har initialt stött verksamheten
ekonomiskt. Det har byggts en ny byggnad för bl.a. detta ändamål. Tanken med all
verksamhet är att vara ett komplement till fritidsgårdarna. För mer information, se
bilaga.

§ 32

Årets Hertsönytt
Karl Degerman: Vi vill ha underlag för tidningen senast den 15/4. Skicka till:
fotboll@luleasportklubb.se Årets Hertsönytt delas ut i slutet på april eller i början på
maj.

§ 33

Familjedag på Hertsön 14 juni
Karl Degerman: Vi har gjort en ansökan från fria potten till den här dagen.
Processorkesten är bokad och klar.

§ 34

Konstverk i Hertsö Centrum
Karl Degerman: Conny Bergwall som är samordnare för arbetsgruppen kunde inte delta
på mötet idag. Conny får sammankalla till ett möte med arbetsgruppen.

§ 35

Detaljplan Islamiskt center Hertsön
Karl Degerman: Var och en får en detaljplan att titta i. I den detaljplanen som är
framtagen av Kommunen framgår allt som rör bygget.

§ 36

Rapporter från Hertsöns nätverk
Stefan Hult: P.g.a. att det är för lite snö så har vi inte kunnat sladda eller välta
skoterleden mer än två till tre gånger i vinter. Nu planeras det för säsongsavslutning i
skoterstugan som blir i början av maj.
Gå gärna in på våran hemsida och kika: www.skoterklubben.net
Anette Berglund: Den 8 april är det ett samordningsmöte med kommunen. Lämna gärna
förslag på verksamhet m.m. till Karl Degerman.
Mårten Ström: Vi har haft vårat årsmöte. Nu blir det vanligt vårjobb med ved m.m. Vi
sköter bagarstugan helt i egen regi, alltså inga pengar från kommunen.
Devla Tomic: Invigningen av Somaliska Forum den 8 mars var fin. Det är bra att gamla
Röda Korsets lokal kommer till användning.
Nickolina Burvall: Jag vill bara påminna om framtidsveckan med miljötema den 17/5 – 25/
5 i Norrbotten. Se här för mer information: http://framtidsveckan.nu/category/lulea/
Torbjörn Lindahl: Jag vill puffa för vår Alfa-kurs som vi har varje termin. Man går med i
kursen och följer den hela terminen. Den pågår i 13 veckor.
Vi avser att ha en samvaro någon fredag vid ca kl. 17.00 då det ska vara en enkel
predikan.

Elisabeth Bergman: På vårat förra möte hade vi bjudit in personal från Missing People.
Man kan delta i sök även som pensionär genom att vara med och leta eller ordna med
kaffe m.m.
Vi har haft våran första pubafton i LSK:s lokal och det gick över förväntan med
deltagare. Nästa gång måste vi nog ha en större lokal. Kenneth Nordensky stod för en
fantastisk underhållning med passande musik.
Kommande medlemsmöte ska vi få information om islam.
Varje torsdag kl. 13.00 - 15.00 fikar vi på fritidsgården.
Kristina Oja: Teaterföreningen samarbetar med biblioteket. Den 6 maj är det premiär
för barnteater på biblioteket.
Efter påsk börjar vi med helgöppet igen på miljögården mellan kl. 11.00 – 14.00.
27 april har vi workshop på Hallonet mellan kl. 15.00 – 18.00. Kom gärna och prova på.
Secondhand kläder skickas från Kronan och säljs på Idérum. Välkommen och handla.
Christina Kero: Nu pågår det prao - veckor.
Nationella prov har börjat.
23/4 är det världsbokdagen.
Erika Stridsman kommer till Svedjeskolan och pratar om barnböcker.
Elevråden i kommunen presenteras i sessionssalen i stadshuset onsdagen den 26/3 kl.
13.00. Dropin gäller så det är bara att komma och titta.
Jesper Strömbäck: Ikväll kl. 17.30 – 19.30 har vi ett IT-café där man får lära sig allt
om digitala tjänster om bokutlåning m.m. som finns på nätet. Fri entré.
Den 8/4 kl. 18.30 är ni välkommen till ett bokcafé där vi pratar om drömska, fantasifulla
och kreativa böcker. Gratis inträde. Vi bjuder på kaffe och drömmar. Chans till fina
bokpriser.
Den 19/5 kl. 18.30 är ni välkommen till ett trädgårdscafé. Ann-Kristin Isaksson från
hushållningssällskapet pratar om nyheter på trädgårdsfronten. Kom och byt plantor med
varandra.
Inez Thomasson-Olofsson: Det kommer att bli en nybyggnation av badhuset, platsen är
ännu inte bestämd. Det kommer att bli medborgardialoger på Hertsön i detta ärende.
Tanken är att badhuset ska hålla i minst 25 år.
Aronsbadet fortsätter som tidigare i ca 5 – 7 år till. Därefter blir det omtag på detta.
Carola Vånsjö: Kom gärna och besök oss i stallet, ungdomarna blir lite less på att bara se
våra ansikten hela tiden. Kom och hjälp till i fiket med försäljning m.m. Alla är hjärtligt
välkomna att hjälpa till, ung som gammal. Ta kontakt med Carola eller Marie.
Bertil Henriksson: Angående Alfa-kursen som kyrkan håller så är det en mycket givande
kurs, alla får säga vad de tycker och tänker.
Finska språket är nog så viktigt, jag tycker det är svårt men man lär sig.
Bra att Somaliska forum övertog de tomma lokalerna.
Det har varit ett forum i Kulturens hus angående kärnkraftverket på finska sidan. Det
var jättemånga ungdomar som deltog, det är jätteviktigt att de får komma till tals.
Roland Nilsson: Villaföreningen har haft sitt årsmöte. Gatuchefen Göran Gabrielsson
pratade om årets snöröjning sandning m.m.
Våran sommaraktivitet kanske inte blir av i år p.g.a. vi drabbats av ett dödsfall. Vi får se
vad som händer.

Karl Degerman: Scenen är nu helt renoverad och klar för kommande evenemang. Alla kan
använda sig av den scenen. Byggmästare har varit Kent Karlsson.
LSK har haft sitt årsmöte med palt som satt bra hos deltagarna.
Fotbollsplanen är plogad och man ser verkligen hur lite snö det har varit i vinter.
Alla ledare förbereder sig för fullt inför kommande säsong.
Vi har startat upp ett damlag igen där den duktige Magnus Lindberg är tränare.
§ 37

Övriga frågor
Karl Degerman: Vi har inte bestämt när Hertsöloppet ska gå ännu. Vi måste se när alla
andra lopp går så vi inte krockar med dem.
Bertil Henriksson: Jag vill påminna om snöröjning där majbrasan ska vara så det hinner
torka upp lite. Det måste också finnas ett högtalarsystem som fungerar.
Elisabeth Bergman: Det har kommit in ett medborgarförslag om en ishall på Hertsö
Ängar. Förslaget har kommit från en elev i årskurs 5 som rektorn har vidarebefordrat
som ett medborgarförslag till kommunen. Det är ju fantastiskt vilka fina idéer
skolbarnen kan komma med.

§ 38

Nästa möte
Tisdagen den 29 april kl. 10.00 – 12.00 i LSK:s kansli.

§ 39

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

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Mötets sekreterare

