Protokoll

Fört vid möte med Hertsöns områdesgrupp

Nr 5 2012
Dag/tid
Plats

torsdag den 7 juni 2012
LSK: s kansli

Närvarande

Karl Degerman, ordförande

Luleå SK

Bodil Edenhagen Domkyrkoförsamlingen
Stefan Hult
Svante Rosendahl

Skoterföreningen
boende på Hertsön

Bo Wennström

boende på Hertsön

Gerda Henriksson

RIA, LSK

Ove Skoog

Villaägarna

Lars Erik Larsson

Hjärt&Lung

Maine Carlsson, sekreterare Hertsöns bibliotek

§ 51

Mötets öppnande
Ordförande hälsar ledamöter välkomna och förklarar
mötet öppnat.

§ 52

Dagordningen godkändes .

§ 53

Val av sekreterare
På grund av ständige sekreterarens, Stefan ”Evel
Knievel”, Hult, handledsbrott valdes Maine Carlsson
till sekreterare för mötet.

§ 54

Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll som
godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§ 55

Sammanfattning av vårsäsongen.
Ordförande gick igenom protokollen från alla vårens

möten och konstaterade att de enskilda
föreningarna och områdesgruppen som helhet
tillsammans har haft en stor mängd aktiviteter som
lockat ut hertsöborna. Några exempel:
-Hertsöloppet , lika populärt som förra året! Många
deltagare (drygt 300), bl. a ett av våra
kommunalråd , Yvonne Stålnacke, trevliga
vätskekontroller, svettiga motionärer och
medverkan från både vårdcentral och Hjärt- och
lungsjukas förening. Föreningen jobbar också med
frågan om en hjärt- och lungstartare centralt
placerad i centrum men frågan om ansvar och
pengar är ännu inte riktigt klar.
- Hertsö happening, teaterprojektet om vår historia
som blev verklighet efter flera års planerande ,
bildande av en teaterförening, manusskrivande och
repetitioner, samarbete mellan proffs och amatörer
ända fram till premiär och publikens jubel! Mycket
jobb, mycket hjärta!
- Intressant studie- och inspirationsdag hos Filmpool
Nord med stor representation från vår
områdesgrupp. Filmvisning och samtal om
områdesgruppernas verksamhet och namn.
- allmänt möte om centrumets ombyggnad och
utveckling med information från bl. a tekniska
förvaltningen och Lulebo. Ett resultat av mötet är att
områdesgruppen finns med på en maillista där
tekniska förvaltningen löpande lägger ut information
om arbetet. Bo W tog upp en del frågor som rör
utemiljön, ordningen och vissa störningar kring
årgångshuset. Dessa frågor måste dock tas upp med
Lulebo och eventuellt tekniska förvaltningen som är
de instanser som kan åtgärda problemen.
- två möten om vårdcentralens öden och äventyr.
Frågan engagerar många och det är en stor rättviseoch jämlikhetsfråga att det största bostadsområdet
med den största mångfalden har lika god service
som t ex innerstan. Så - ska vårdcentralen finnas
kvar, läggas ner, förändra sin verksamhet? Första
mötet var mycket tunt besökt och gav inget utöver
vad som redan stått i pressen om landstingets
ekonomi och sparkrav. Och resultatet av möte nr
två är ökänt för de flesta. Områdesgruppen skulle
uppskatta information från de representanter

som finns med både i omr.gruppen och som
arrangörer av det mötet. Lars-Erik L efterfrågar
även en risk- och konsekvensanalys av eventuella
förändringar. Det kan vi kanske efterlysa från
landstinget?
- fritidsgårdarna är tillbaka i kommunal regi. Vi
hoppas att det ska vara positivt för ungdomar,
verksamhet och personal men väntar otåligt på
bättre information om hur det ska se ut med
bemanning, öppettider, inriktning mm! Kanske vi
ska bjuda in till ett öppet möte med fritidsnämnden
under tidiga hösten eftersom det också är mycket
viktigt för föräldrar att känna till hur deras barns
fritid ser ut?
- områdesgruppen har under våren även haft några
gäster: Johan Lodin från socialförvaltningen. Han
presenterade en ny satsning, Öppen ingång, som
erbjuder en obyråkratisk hjälp- och stödfunktion till
ungdomar och föräldrar omkring droger och
riskbeteenden.; Bertil Sandström, polis med
mångårig vana från arbeten i oroliga områden och
som områdespolis. Vill jobba förebyggande, vara
mycket ute bland ungdomar och i skolan, skapa
kontakter; Inez Thomasson-Olofsson, ersättare(s) i
fritidsnämnden som ska vara vår kontaktperson in i
politiken.
- planering av Hertsödagen 11 augusti är igång.
Bruno Ekberg, 80 år, är konferencier, Yvonne
Stålnacke/Karl Petersen delar ut priset Årets
Hertsöbo, bokbussen och tandvårdsenheten deltar
och många utställare och försäljare blir det!
- Kalle D har fått en fråga från Madeleine R,
ombudsman (s), om ett besök av riksdagsman
Fredrik Lundh- Sammeli. Han är intresserad av att
veta hur områdesgruppen fungerar och han finns på
LSK:s kansli måndag 11 juni kl. 13.00.

§ 56

Övriga frågor
ordförande tillsammans med au skickar in en
halvårsrapport över verksamheten till Luleå fritid.
Aningen krånglig blankett…
● Devla T vill att vi fyller i hennes lista för
deltagande i montern i gallerian
●

Bodil presenterar kyrkans sommarverksamhet. För
datum se affischer.
● Villaägarna tipsar om sommarens sjöresa i augusti
● Kalle berättar om den fulltecknade fotbollsskolan i
juni
● Kalle påminner oss om att gå in på
bostadsområdets egen hemsida, www.hertson.se,
där finns både aktuell information, intressanta
länkar och trevligheter. Vi konstaterade också
att lokala ”hembygdsdagar” finns numera i
flera bostadsområden: 9 juni Svartödagen, 16
juni Notviksdagen, 11 augusti Hertsödagen,
25 augusti Örnäsdagen, 8 september BjörxPorsöfestivalen. Gör ett eller flera besök och
hämta hem nya ideér!
●

§ 57

Nästa möte
tisdag 28 augusti kl. 10.00, LSK:s kansli OBS!
Preliminärt datum

§ 56

Ordförande avslutade mötet,
vi avtackade högst densamme med en blomma och
sen bjöds vi på en utsökt lunch på hamburgare,
parisare och grönsallad, allt fixat av den oumbärliga
Gunnel ?

Karl Degerman

Maine Carlsson

Ordförande

sekreterare

