
                                                                                                                                              

Protokoll   Fört vid möte med  

Nr:7 2022                       Hertsöns Områdesgrupp  

 

Datum:    Måndag den 24 oktober 2022 Kl.10.00 
     

Plats:   Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51, Luleå 

 

Närvarande: Bengt Augustsson, Ordförande Luleå SK  

Roger Sjöström, Sekreterare Luleå SK    

Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek 

Ivar Sallkvist, Vice Ordförande, Villaägarna Hertsön 

Sven-Eric Ronnebjer, Ordförande, PRO Hertsön/Lerbäcken 

Devla Tomio, Arbetsmarknadsförvaltningen 

David Sundström, Pingstkyrkan Luleå 

Ingrid Brännvall, Ordförande Bagarstugan 

Bertil Henriksson, Frilansare 

      Inbjuden: Karin Bark, SSAB (Del av tid) 

  Martin Idlund, SSAB (Del av tid) 

Ulrika Enbom Karlsson, Lulebo (Del av tid) 

 

Bilagor:  2  

 

§55 Mötets öppnande   

       Ordförande Bengt Augustsson hälsar alla välkomna och förklarar      

       mötet för öppnat. Bengt informerar om de 67 parkeringsplatserna som är  

       iordningställda utanför Kansliet och grusplanen.  

       Dessa platser är endast till för lärarna på Hertsöskolan.  

       För övriga besökare gäller endast de parkeringsrutor som är mot Kansliets vägg. 

 

§56 Fastställande av dagordning 

       Den förslagna dagordningen fastställs. 

 

§57 Val av sekreterare för mötet 

       Beslut: Roger Sjöström väljs till sekreterare för mötet. 

    

§58 Föregående protokoll  

       Beslut: Protokoll Nr:6 från 2022-10-20 godkännes i befintligt skick.   

 

§59 Information från SSAB – Samråd inför framtida projekt  

       Karin Bark och Martin Idlund från SSAB informerar om SSB: s omställning.  

    ¤ Med en ny anläggning, som tänker revolutionera ståltillverkningen.  

    ¤ Fossilfritt stål, från kol till elektricitet. SSAB + LKAB + Vattenfall.  

    ¤ Mest koloxid utsläpp är i Luleå. Koksverket kommer att försvinna.  

    ¤ Man beräknar med mest transporter över kaj båtfrakter. 

    ¤ En utställning ska vara i Vetenskapens hus, från november till januari. 

    ¤ Boende kan komma med åsikter om nya anläggningen. 



    ¤ Allmänheten får vara med i samrådet, som måste vara med tillståndsansökan. 

    ¤ Områdesgruppen ska bjuda in Karin och Martin till januarimötet. 

 

§60 Beslut om Monterns framtid 

       Efter många turer om denna monterplats, så har det kommit ett beslut från  

       Luleå Kommun. Luleå SK tar över denna monter, bokning och nyckel finns på  

       LSK: s Kansli, 0920 – 618 50.  

    ¤ Dock får ingen försäljning ske som är konkurrerande, av de befintliga  

       affärsidkare som finns i huset. (Se bilaga 1) 

 

§61 Hertsöns Nätverk Rapporter från Medlemsorganisationer                                                  

   a/ David Sundström, Pingstkyrkan Luleå informerar om 

    ¤ Mycket att göra, man rullar på med folk. 

    ¤ Arbetet integration och utanförskap fortsätter. 

    ¤ Stödet till Ukraina är stort. 

    

   b/ Ingrid Brännvall, Ordförande Bagarstugan informerar om 

   ¤ Det är inbokat 3 studietillfällen.  

   ¤ Ett bra samarbete med Studiefrämjandet.   

    

  c/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om 

   ¤ Biblioteket har inte tömt lokalen ännu. 

   ¤ Har inte fått några nycklar ännu, vet ej när man kan öppna i modulerna. 

   

  d/ Sven-Eric Ronnebjer, PRO Hertsön/Lerbäcken informerar om   

   ¤ PRO är utan lokal vid årsskiftet. 

   ¤ Har haft diskussion med PRO Örnäset, men kom ingen vart i den frågan.  

   ¤ Pubafton den 25/11 på Harslingan.  

 

  e/ Devla Tomic, Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om 

   ¤ Gällande montern på Hertsö Galleria så är det löst nu se §60.  

   

   f/ Ivar Sallkvist, Ordförande, Villaägarna informerar om 

   ¤ Postnord vill samla ihop alla brevlådorna i villakvarteren, detta kommer bli  

      besvärligt vid snöröjning etc. 

   

  g/ Roger Sjöström, Luleå SK informerar om 

   ¤ Damlaget vann sin serie i Div.3, spelar således Div.2 kommande säsong. 

   ¤ Värre dock med vårat Herrlag som åkte ur Div.3  

   ¤ Jag ska besöka PRO Hertsön/Lerbäcken imorgon, och prata om  

      Gåfotboll i fritidsgårdens lokal. 

 

h/ Bertil Henriksson Frilansare, informerar om 

    Se skrivelse från Bertil (Bilaga 2). 

 

 

 



§62 Övriga frågor 

       Inga övriga frågor finnes. 

 

§63 Avslutning  

       Nästa möte tisdag den 22/11. 

         Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse och  

       förklarar mötet för avslutat. 

     

 

 

 

Vid Protokollet:   Ordförande: 

 
……………………………………                            …………………………………… 
Roger Sjöström   Bengt Augustsson    


