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§ 101

Mötet öppnas av Karl Degerman.

§ 102

Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 103

Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare utsågs Bodil Edenhagen.

§ 104

Godkännande av föregående protokoll.
Ordföranden gick igenom föregående protokoll som därefter lades till
handlingarna.

§ 105

Inkomna skrivelser ~ Dessa finns bifogat i mail.
Ang. Projekt Fryshuset
Inbjudan från Allmänna arvsfonden.
Årets trygghets och folkhälsoinsats ~ Dags att nominera stipendiater.

§ 106

Områdespolisen Per Hartman.
Det finns fyra av dem men det behövs minst tio.
Presentation av polisens arbete i vårt bostadsområde.
Hur det ser ut med droger osv.
Många blir rädda när de ser polisen och tänker att det hänt något,
men polisen vill oftare synas bland oss, för att bli en del av vårt dagliga liv.
Det ska kännas lätt att ta kontakt med dem och samtala, tipsa osv.
Hertsön är enligt polisen ett relativt lugnt område i stan.
Det har florerat en hel del alkohol i Gallerian.
Lättöl (max 2,25vol%) är tillåtet men inget starkare. Per vill att vi genast kontaktar
polisen om vi ser något som är rent olagligt eller vid gränsfall,
när något känns knepigt. De tar gärna tips med namn på misstänkta brottslingar.
Samtal om pyromaner och hur man kan få fast dessa. Förslag om att Lulebo
larmar alla vindar, men det är en fråga man måste bära själv till Lulebo.
Om man ser något som man vill att polisen ska känna till, som tex ett tips på
langning av alkohol, tobak eller droger, eller annat kriminell verksamhet
– Ring 114 14.
Vid pågående brott som man uppmärksammar – Ring 112.
Lämna så många uppgifter som möjligt – exvis klädsel, utseende, ålder, kön,
registreringsnummer osv.
Kom ihåg att man kan lämna uppgifter helt anonymt om man så vill.
För att kontakta Per: per.hartman@polisen.se

§ 107

Badhus Hertsön.
Susanne Sjölund kunde ej närvara.
Planritning klar, allt som inväntas är att politikerna godkänner.
Enligt planen kommer den nya anläggningen att ligga där den nuvarande ligger,
dock med viss utbyggnad som kommer att inkräkta på cykelbanan samt
konstgräsplanen.

§ 108

Verksamhetsplan 2015
Likt tidigare år följer vi den här planen:
Tidningen Hertsönytt
Valborgsmässofirande vid Banankullen
Hertsöloppet
Familjedag på torget
Öppen Fritid
Hertsödagen
Julmarknad
Lussecupen
Biblioteksevenemang
För att täcka alla utgifter för ovanstående, kommer medel från Fria potten att
sökas. Dessa kommer att redovisas i ansökan som lämnas till kommunen i
mitten av november.

§ 109

Val av områdessamordnare 2015.
Till samordnare valdes enhälligt Karl Degerman.

§ 110

Trygghetsvandring 2014.
Vandringen genomfördes i oktober och minnesanteckningar kommer att skickas
ut av Barbro Müller.

§ 111

Områdesfest.
Vi beslöt att skjuta på denna till den 14 november 2015.
Planeringsgrupp finns redan och Gustav Uusihannu bokar skolans lokaler för
ändamålet.

§ 112

Hertsöns nätverk.

LSK

Fotbollssäsongen avslutad med fest.
Städat och prydligt utomhus. Hertsö innebandyförening är nedlagd,
och spelar nu under LSKs flagg.

Montern

Devla kommer att få Rotarys Luleåprofilstipendium på 5000: den 7
november och detta firas på hennes kontor i stan samma
eftermiddag. Devla poängterar att det finns många eldsjälar som hon
träffar på i hennes arbete bland människor. Inte minst här i Hertsön.
Denna vecka är Hertsökyrkan i Montern samt torsdag även den
finska kyrkliga verksamheten i Luleå.

Kyrkan

Allhelgonadagen 1 november Öppet på Ljusets kapell.
Servering av kaffe och fikabröd, mingel av diakoner, samtal kl 1017.
Två musikgudstjänster – kl 14 & 15,30.
Söndag 2 november gudstjänst i kyrkan kl 18.
Fredagens tacomiddag & Familjegudstjänst lockade 66 personer.

Somaliska forum

Fler medlemmar och många studiecirklar.
Problem med inbrott och rökande ungdomar utanför.

Hjärt& Lung Huserar i fd Tvhuset.
Bemannad Tis 1012 & Tors 1315.
Utbildning i hjärt/lungräddning kostar 200:
För medlemmar är utbildingen gratis.
Medlemskap kostar 150:/år.
På Hälsocentralen finns material.
Utställning om Sanatoriet, Sandträsk finns på museet.
Bagarstugan

Många som bokar. -

Sföreningen

1 december grötmiddag för medlemmar.

AMF

Den tomma lokalen i Årgångshuset kommer vad det ser ut att inhysa
AMF under två års tid. Inte klart när inflyttning sker, men man vill
skapa en månghövdad aktivitetslokal där många olika organisationer
ska få plats och samsas.
Bokning av lokal ska ske hos Devla.

Teater

25 februari har farsen Pizzeria Glorioso premiär i aulan.
Biljettköp på biblioteket 150:

Hertsöskolan

Höstlov.
Rektor Sana slutar och Louise Larsson återkommer from
10 november som rektor för år 79.
Kartläggning av ”oroliga” skolungdomar, möte med polisen,
räddningstjänst, Öppen ingång, Fritidsgården samt föräldrar.
Ser ut att få att gott utfall.

Biblioteket

Barnboksveckor – 316 november.
Baby på Bibblan – 6 november – anmälan.
Bokkalas 13 november 01åringar – anmälan.
Bokcafé med julklappstips 24 november.
Föreläsning om Muhammad – 2 december.
Julmarknad med bokrea  13 december.
Utställning med Devlas hjärtan kommer inom kort.

Fritidsgården

Ansöker hos kommunfullmäktige om bidrag till 2årigt projekt för stöd
och trygghet med vuxna förebilder till ungdomar.

Föreningen Norden

Gerda har deltagit på föreningens möte i Haparanda.
Många duktiga arbetare från Finland.

Sv Nordkalottskom.

Bertil rapporterar att en grupp ryska ungdomar kan komma att
besöka Luleå.

Hyresgästföreningen

Ser fram emot den nya föreningslokalen som AMF organiserar,
för studiecirklar, möten mm.
Kommer att finnas i Montern en dag till innan jul.
Pysselkvällar onsdagar på Lostigen.
På Hallonet ska vara ett bostadsmöte, vilket man hoppas ska kunna
ge mer verksamhet för föreningen.

PRO

Har studiecirklar Mån – Fre i Fritidsgården.
Har ambitioner om att kunna få flytta in i föreningslokalen.
Civilförsvarsförbundet informerar nästa vecka.
Polisövning på F21 och de är inbjudna att agera demonstranter.
Dans den 16 december på Örnäset.
Konsert i Örnäsets kyrka 9 november kl 16.
Kulturens hus ger en konsert med Roger Pontare och PRO har fått
ett billigare pris.
26 november är det Boendekonferens i Luleå – om äldres boende.

§ 113

§ 114

§ 115

Övriga frågor
Bodil tackar för 50årspresenten som hon fick vid förra mötet,
då hon ju var frånvarande. Samt tackar LSK för lånet av festlokal.
Ullacarin Palm efterlyser bilder över Hertsön. Mailas över till henne, och mailen
återfinns i sändalistan. Hennes tel. 45 41 34.
Bodil undersöker var tävlingsbidragen för vykorten förra året kan finnas.
Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till den 25 november kl. 10 på LSK.
Fika som vanligt från 9,30
Mötets avslutande.
Ordföranden tackade för visat intresse, förklarade mötet avslutat och inbjöd
samtliga att äta våfflor.

Luleå den 29 Oktober 2014

Bodil Edenhagen
Sekreterare

Karl Degerman
Ordförande

