Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 5 2009
Dag/Tid:

tisdag 1 september kl. 10.00 - 12.00

Plats:

Stadshuset

Närvarande:

Karl Degerman, Luleå SK
Inez Johansson, Röda Korset
Lars Nilsson, Fritid i Norr
Mats Öhman, Fritid i Norr
Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan
Ullacarin Palm, Integrera Mera
Devla Tomic´, Integrera Mera
Andrea Kuzelj, Integrera Mera
Mårten Ström, Bagarstugan
Brita Ström, S-förening, Bagarstugan
Stefan Hult, Hertsö Skoterförening
Barbro Lundgren, Kulturförvaltn. Hertsöns bibl.
Nils Lindbergh, S-förening, PRO
Kristina Oja, Hertsö Miljögård
Roger Stenberg, Hertsöskolan
Anette Berglund, Fritidsförvaltningen
Bertil Henriksson, Ria Center/Föreningen Norden
Ove Skoog, Villaägarna
Eino Uusihannu, Utv.samordnare Unga Örnar
Berit Eriksson, Rektor Ängskolan
Lena Johansson, Ängskolan

Yvonne Ståhlnacke började med att hälsa oss alla välkomna till stadshuset och tyckte att det var
mycket trevligt att få träffa Hertsö Områdesgrupp. Hon förklarade att kommunens
områdesgrupper har olika behov och att det är viktigt att lyssna på vad som sägs. Efter hennes
inledning så var det dags för mötet.
§ 59

Mötets öppnande
Kalle Degerman, hälsar oss välkommen till stadshuset och det femte mötet i år och förklarar det
för öppnat.

§ 60

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 61

Val av mötessekreterare
Stefan Hult väljs som sekreterare för mötet.

§ 62

Godkännande av föregående protokoll
Ordförande läste upp föregående protokoll och mötet gav sitt godkännande av det.

§ 63

Yvonne Ståhlnacke
Yvonne ville höra lite synpunkter vad områdesgruppen vill att kommunen ska försöka hjälpa till
med.
Bertil Henriksson: RIA-Center är i behov av en lokal i centrum. Behov av övernattning finns. Det
finns även behov av arbetskraft för RIA-Center.
Kristina Oja: Det skulle vara bra om man hade ett områdeskontor ute på Hertsön.

Barbro Lundgren: Som Kristina säger så vore det bra med en ”spindel i nätet-person” som så gott
som alltid finns tillgänglig. Den personen skulle kunna få en rimlig ersättning för jobbet.
Ullacarin Palm: Finns det någon typ av plan för ett områdeskontor i dagsläget eller…? (Svaret blev
nej).
Fritidsgården: Egentligen finns det redan lokal att tillgå nämligen i fritidsgården. Där kan man
inreda ett kontor.
Mårten Ström: Hertsön har verkligen lyckats bra med bl.a. integreringen m.m. Det vore bra om
det fanns en spindel i nätet som är anträffbar dagligen.
Yvonne Ståhlnacke: Som ni förstår så vågar jag inte lova något förrän jag ”har torrt på fötterna”.
Bertil Henriksson: Det var en bra idé med fritidsgården.
Barbro Lundgren: Vi får inte glömma att eldsjälarna så småningom går i pension eller på annat sätt
lämnar sitt uppdrag. Man måste ha i åtanke att ha en övergång till den nya personen och varför
inte försöka få in personer med olika språk att engagera sig.
Ordförande: Jag tycker att områdesgruppen på Hertsön har lyckats väldigt bra med det mesta,
mycket tack vare en god stämning i gruppen samt ett flitigt engagemang bland deltagarna.
Fritidsgården: Man bör se till att uppdragen inte blir personbundna utan istället uppdragsbundna.
Yvonne Ståhlnacke: Det ser olika ut i varje stadsdel. Behovet skiljer sig ganska mycket.
Stefan Hult: Är det möjligt att ordna ”tillfartsleder” till skoterleden? Det skulle säkert bli
mindre störningar ute på Hertsön om man på laglig väg kunde ta sig till skoterleden. Nu blir det
buskörning på gatorna för att de flesta vet att man inte får köra, och då ”rejsar” de till
skoterleden istället.
Ordförande: Vi får tacka Yvonne för att vi fick komma till stadshuset och ha vårat möte och
framförallt träffa dig. (Yvonne var tvungen att avvika).
§ 64

Hälsans stig, utvärdering
Kristina Oja: Det har varit mycket lärorikt att få till en hälsans stig. Vi kanske skulle ha gjort en
del saker lite annorlunda om vi visste då vad vi vet idag. Vi har tagit mycket lärdom av våra
samarbetspartners. Nu hoppas vi att hela Hertsön är ute och rör på sig på hälsans stig.
Barbro Lundgren: Vi är också involverade i hälsans stig, vi har nämligen åtta par gåstavar till
utlåning. Barbro Müller vill hålla hälsokurser i bibliotekets lokaler. Karta i färg över hälsans stig
finns också att tillgå på biblioteket.
Ullacarin Palm: Tandvården vill genomföra hälsokurser i biblioteket p.g.a. den dåliga tandstatusen
ute på Hertsön.
Eino Uusihannu: Om man tar tid när man går varvet runt så märker man faktiskt att det ger
resultat att använda sig av hälsans stig.
Berit Eriksson: Tyvärr så har all orientering om hälsans stig lyst med sin frånvaro för mig. Det
vore önskvärt att få ta del av hälsans stig för skolans räkning. Eleverna kommer att nöta på
hälsans stig när det har trängt igenom ordentligt att den finns. Vidare vill jag gärna ha tillsänt mig
protokoll från områdesgruppsmötena.

§ 65

Hertsödagen 2009
Ordförande: Det ökade återigen i antal utställare, för femte året i rad. Denna dag är ett stort
lyft för hela Hertsön. Information om denna dag går ut i massmedia över hela norrbotten. Kuriren
och NSD sponsrar med annonsen. Det är tur att det finns många frivilliga som ställer upp, för det
krävs väldigt mycket arbete för att genomföra en sådan här dag. Gå gärna in på Hertsöns hemsida
för att titta på bilder från den här dagen: www.hertson.se samt LSK:s hemsida:
www.luleasportklubb.se. Vill ni ha ut information snabbt på någon aktivitet så kan ni e-posta till:
info@hertson.se så kommer det på Hertsöns hemsida.

§ 66

Hertsökvällen
Bodil: Det blev ett väldigt hastigt beslut. Frågan kom från Karl Degerman om det skulle vara
genomförbart att ordna en kväll med kaffe och tilltugg utanför kyrkan. Givetvis skulle det gå, och
det blev t.o.m. väldigt lyckat. Det kom ca 100 personer som blev serverade kaffe, te, våffla med
sylt och grädde. En afrikansk sånggrupp från Råneå uppträdde med fina sånger. Det roliga var att
ingen annons var insatt i någon tidning, utan ryktet gick och ändå kom det så mycket folk. Kanske
återkommer den här kvällen nästa år igen.

§ 67

Arbetsmarknadsförvaltning, info
Karl Degerman: Det pågår ett projekt på Hertsön som innebär att man kan utnyttja arbetskraft
för olika ändamål. Ordförande disponerar fyra personer som man kan få hjälp av. Är man i behov
av hjälp med något så kan man ringa LSK:s kansli på tel. 618 50.

& 68

Rapporter från Hertsöns nätverk
Inez Johansson: Vikarierar för Helene Hugosson. Tyvärr så får mötesplatsen ej mer ekonomiskt
stöd för fortsatt verksamhet. Röda Korset ska eventuellt starta upp en second hand butik. I
sommar har det varit en hel del verksamhet från Röda Korsets sida, men tyvärr så har
uppslutningen varit väldigt svag. I nuläget vet vi inte om vi finns kvar nästa år. Vi kommer att ha
kortare öppettider i fortsättningen.
Devla Tomic´: tisdagen den 8/9 öppnar montern i Hertsö galleria igen. Öppettiderna blir tis-tors
kl. 16.00–19.00. Det är fortfarande svårt att få invandrare att engagera sig. Vissa vill inte vara i
kyrkan och då är biblioteket ett bra alternativ. Jag kommer att vara närvarande när montern
öppnar nu på tisdag.
Ullacarin Palm: Den 18-19/8 hade vi besök från Botkyrka, Gävle, Sundsvall m.fl. ställen och då hade
vi en guidad rundtur i Luleå med buss. Det var mycket uppskattat att få se Luleå med omnejd. Den
9/9 kommer Luleå Kommun att besöka Hertsön. I förra veckan var jag på en ”framtidsdialog” som
var mycket intressant. Man fick tänka framåt i tiden, flera år och där tänka tillbaka på hur
Hertsön såg ut idag. En mycket annorlunda tankegång.
Andrea Kuzelj: Jag är ny i gruppen och ingår i informatörsgruppen i ”Integrera Mera”. Jag vill
försöka förändra och förbättra så mycket jag kan ställa upp med.
Nils Lindbergh: PRO har haft en utsökt surströmmingsmiddag som resulterade i nöjda och mätta
pensionärer. Den 8/9 kommer det att ordnas en seniorshop vilket innebär att man har möjlighet
att prova och köpa kläder som passar till äldre personer. Vi försöker hålla ett möte per månad och
det fungerar bra. Vi har fått några medlemmar till i föreningen. Tyvärr så är det så att många
kommer på mötena men ingen har lust att jobba i styrelsen m.m.
Fritid i Norr: Den 15/9 öppnar fritidsgården på Hertsön. Bemanningen är klar, tyvärr så är det
ingen lokalrekrytering p.g.a. att de inte ville. Vi ser fram emot att öppna fritidsgården. Tanken är
att den ska vara till för åldersgruppen 13 år och uppåt, alltså från klass 7. Öppethållningstiderna
kommer att bli tisdag-lördag, 20 timmar i veckan under uppstarten. Dessa tider kanske kommer
att förändras med tiden beroende på hur det fungerar. Lokalerna kan även användas till andra
ändamål såsom föräldraträffar, föreningsträffar m.m.

Mårten Ström: Ved finns så det räcker i bagarstugan. Det bakas flitigt, och det är bra att
bagarstugan används. Just nu finns inga problem med verksamheten.
Britta Ström: Jag vill puffa för kyrkovalet som vi inte får glömma. I övrigt rullar det på som
vanligt utan bekymmer.
Berit Eriksson: Skolan vill ha kontakt med olika föreningar för att aktivera 9-12 åringar på
eftermiddagarna. Man kan e-posta till: berit.eriksson@skol.lulea.se eller ringa: 45 38 69. Jag vill
också komma med på sändlistan för områdesgruppen.
Ove Skoog: Den 24/9 kommer vi att anordna en mannekänguppvisning i Hertsöskolans matsal.
Gäller endast kvinnor. Vi har som de flesta andra föreningar haft en fest, i vårat fall en
regionsfest. Den 26/9 kommer vi att ha ett möte inför kongressen den 2/10. Vi kommer också att
anordna en IKEA-resa till Haparanda den 28/11. Det kommer att kosta ca 100-150 kr.
Eino Uusihannu: Vi håller på med ett projekt inom integrera mera med åldersgruppen 16 år. Under
kommande vår ska vi göra ett studiebesök till Indonesien för att titta på skolor, daghem m.m.
Under skolloven har vi alltid mycket aktiviteter. Tyvärr så har vi inga egna lokaler just nu.
Barbro Lundgren: Lärnia kommer att utnyttja våra lokaler en kväll per månad. Det kommer att
ordnas en kväll om hedersrelaterat våld i biblioteket av Fernando. Under hösten är det ett drygt
jobb att packa ner i lådor allt från Örnäsets bibliotek. Allt ska flyttas till Hertsön och det
kommer att bli en bokbuss på Örnäset istället. Personalen kommer att kunna arbeta koncentrerat
på Hertsöns bibliotek i framtiden.
Kristina Oja: Det är en mycket positiv tanke med fritidskontoret i Hertsö centrum. Under
sommaren har vi patrullerat runt Hertsöträsket. Det har visat sig vara väldigt lugnt i området.
Det håller på att renoveras runt träsket. Hälsoträdgården i miljögården kommer så småningom att
bli till, det har inte funnits tid till det ännu. Vi kommer också att hålla helgöppet hela september
månad ut, det har varit väldigt mycket folk på helgerna. Så får vi inte glömma att miljögården
sponsrade Hertsökvällen med våfflor m.m. Miljögården har också skött om gräsklippningen runt
Hertsön, alltså finputsat efter de stora gräsklipparna som åker runt.
Stefan Hult: Vi är 10 st. skoterföreningar i Luleå Kommun och vi har nu fått i uppdrag att
förbereda den årliga skoterriksdagen som i år är förlagd till Luleå Kommun lördagen den 21/11.
Går vi ner på lite lägre nivå så håller vi på se över vedtillgången, det ska röjas sly utefter
skoterleden, det ska även byggas ett loft i vårat förråd på gamla båtupplaget. Vi kommer att
begära hjälp av LSK:s ”resurs”.
Bertil Henriksson: Det hölls ett möte angående fredsaktivitet i Barentsregionen den 28-29/8 som
var välbesökt. Ria Center har hjälpt till med kläder och skor till norra ryssland. Jag har själv varit
med en hjälpsändning till Murmansk. Behovet är enormt stort.
Roger Stenberg: Det har varit en mycket intensiv period så här i början på terminen. Det verkar
vara lugnt trots att fritidsgården inte har öppnat ännu. Ungdomarna som ingår i elevrådet vill ha
bättre information om vad de ska göra i områdesgruppen.
Tankar kring detta:
Barbro: Vad vill ungdomarna ska tas upp i områdesgruppen? De måste komma
med förslag själva.
Devla: Det måste orienteras om att det finns en områdesgrupp på Hertsön.
Själv fick jag höra av en kamrat att det fanns en.
Andrea: Det är ju så att ungdomarna har jättesvårt att ta kontakt med äldre.
De tycker att de äldre bestämmer ju ändå.

Roger: Vi måste hjälpas åt att få ungdomarna att engagera sig. Bl.a. så måste
elevrådet få en vettig utbildning, gärna i ett annat område såsom Örnäsets
elevrådsutbildning.

Bodil: Vi får inte underkänna våran kompetens i områdesgruppen. Man kanske skulle låta någon
från områdesgruppen delta i ett elevrådsmöte. I övrigt så har vi öppet hus på Örnäset nu på
lördag den 5/9 kl. 10.00 – 14.00. Den 11/9 är det surströmmingsmiddag i Hertsö Kyrka.
Karl Degerman: I år har vi haft ett rekordår med ungdomar i LSK. Ingen skadegörelse har skett.
Det fina med idrotten är att integrationen blomstrar med bl.a. kanot, fotboll och basket. LSK
jobbar inte enskilt, utan tillsammans med nio andra fotbollsföreningar. Vi jämför exempelvis
aktiviteterna med de andra.
§ 69

Övriga frågor
Karl Degerman: De föreningar som har möjlighet att stötta med pengar till en ljudanläggning kan
kontakta mig. Totalkostnaden ligger mellan 6000 – 10 000 kr.

§ 70

Nästa möte
Tisdagen den 6/10 kl. 10,00 – 12.00
(Eventuellt ett förlängt möte)

§ 71

Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och avslutar mötet.

Karl Degerman
Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult

Stefan Hult
Mötets sekreterare

