
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 6 2009

Dag/Tid: tisdag 6 oktober kl. 10.00 - 12.00

Plats: LSK: s Kansli

Närvarande: Karl Degerman, Luleå SK
Johan Sundberg, Konsumentverket
Gerda Henriksson, Fören. Norden, PRO
Lars Nilsson, Fritid i Norr
Mats Öhman, Fritid i Norr
Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan
Ullacarin Palm, Integrera Mera
Devla Tomic´, Integrera Mera
Svante Rosendahl, LSK
Mårten Ström, Bagarstugan
Sandra Wikberg, Fritidsgården Blixten för 
funktionshindrade
Stefan Hult, Hertsö Skoterförening
Barbro Lundgren, Kulturförvaltn. Hertsöns bibl.
Nils Lindbergh, S-förening, PRO
Kristina Oja, Hertsö Miljögård
Hachim Fagir, Röda Korset
Katrina Wikström, Lulebo AB
Carola Selberg, förebyggande Hertsöskolan
Ove Skoog, Villaägarna
Eino Uusihannu, Utv.samordnare Unga Örnar 
Helen Hugosson, Röda Korset
Henrik Pesiö, Röda Korset
+ en oläsbar signatur, HMG

§ 72 Mötets öppnande
Karl Degerman hälsar alla välkommen till det sjätte mötet i år och förklarar det för öppnat.

§ 73 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns. 

§ 74 Val av mötessekreterare  
Stefan Hult väljs som sekreterare för mötet.

§ 75 Godkännande av föregående protokoll
Ordförande föreslog en ändring i protokollet som kom från Villaägareföreningen. Mötet gav sitt 
godkännande av det.

§ 76 Johan Sundberg
Man skulle vilja prata enbart positivt om samhället, men så ser det inte ut idag. Det är svårt för 
vissa grupper speciellt för ungdomar, äldre människor, invandrare och kvinnor.
Människor utnyttjas i allt för stor grad i samhället. Exempelvis ungdomar som får en massa 
skulder p.g.a. mobiltelefonen. Om ingenting hjälper med mobilproblem så kan man gå in på: 
www.etiskaradet.se för att få bukt med sms m.m.
Vad var och en också måste se upp med är när man åker utomlands, att man har en försäkring som 
täcker en eventuell sjukdom m.m. Det är många som inte ens har en hemförsäkring och det är 
väldigt illa.
Man ska undvika i så stor utsträckning som möjligt att gå i borgen för sina barn, försök istället 
att lösa det på annat sätt.



Det finns alltid någon stadsdel som ”smutskastas”, och just nu är det Porsön i Luleå.
När Hertsön byggdes upp i början på 70-talet kallades den för ”staden i skogen”. (Vackert namn).
Johan ställer gärna upp och föreläser om det sociala livet med problem i samhället m.m. om man 
vill ha en genomkörare i sin förening eller liknande.

§ 77 Skolan
Tyvärr så kunde ingen från skolan delta i dagens möte.

§ 78 Röda Korset
Det har varit problem med finansieringen av driften, men nu är det löst för 2010.
Vi ska utveckla verksamheten.
Inbjudan till Rödakorskunskap på Hertsön torsdagen den 5/11-09 i Röda Korsets lokal på Hertsön: 
Vad gör Röda Korset runt husknuten och i stora vida världen m.m. Anmälan senast 30/10 till 0920-
23 72 34 eller 070-612 72 34 eller helen.hugosson@redcross.se.

Inbjudan till första hjälpen & hjärtlungräddning torsdagen den 26/11 samt tisdagen den 1/12 
också i Röda Korsets lokal på Hertsön. Anmälan senast den 22/11 till samma nummer som ovan.

Inbjudan till För mångfald – mot diskriminering tisdagen den 1/12 kl. 08.30 – 12.00 i LSK:s lokaler. 
Anmälan senast den 20/11 till samma nummer som ovan.

Röda Korset ska hjälpa till med vaccineringen mot svininfluensan, och då behövs det många 
frivilliga som kan ställa upp som ”värdar” som orienterar och visar folk vart de ska gå och hur det 
kommer att gå till. Behovet är speciellt stort med tolkar.

Vi fortsätter med ungdomsträffar på måndagskvällar. Ungdomarna är i stort behov att prata av 
sig en massa.

Läxhjälpen ska också fortsätta efter skoltid.

Samarbetet med Lulebo fortsätter med att få tillgång till lokalen bredvid Röda Korset för en 
second hand shop. Tyvärr så maler inte hjulet nog fort på kommunen så det är stiltje på den 
fronten, men Katrin lovar att elda på med blåslampan.

§ 79 Fritidsgården Blixten
Denna fritidsgård är till för de med olika funktionshinder i alla åldrar.
Lördagen den 13/2-10 har vi 15 års jubileum. Vi samarbetar då med Fritid i Norr.
Alla medborgare är välkomna denna lördag. Ett speciellt program ska tas fram.
Man kan få tag på broschyrer om fritidsgården Blixten på LSK:s kansli.
Det är också kul om folk kommer och besöker oss. Man kan få kaffe och kaka för 20 kr.

§ 80 Julmarknad 2009
I år är julmarknaden i Hertsö Centrum lördagen den 12/12-09.
Anmälan om deltagande görs till Karl Degerman på LSK:s kansli.

& 81 Områdesgruppen 2010
Mårten Ström: Det fungerar lite olika med områdesgrupperna i respektive bostadsområde. Här på 
Hertsön fungera det mycket bra. Det gäller att använda pengarna på rätt sätt. Det kommer inte 
att bli några indragningar men däremot kanske lite omprioriteringar på pengarna.
Områdesgruppen är till för i första hand barn och ungdomar och i andra hand för det sociala i 
övrigt inom bostadsområdet. Exempelvis har det byggts en skatebana för ungdomarna och en 
boulebana för ”gamlingarna” på Örnäset.  Det har också byggts en sporthall tillika fritidsgård där 
som är klar för invigning snart.
Lars Nilsson: Det är mycket viktigt att man tänker på gemenskapsfrämjande åtgärder, att låta 
ungdomar vara med och bestämma tillsammans med vuxna.



§ 82 Rapporter från Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Närmast står en ungdomsavslutning på tur i LSK:s kansli.
Vi ska ha en utvärderingsdag om hur sommaren har varit och om det går att förbättra något.
En speciell dag för alla ledare ska genomföras – hur arbeta i framtiden m.m. Närvarande på denna 
dag kommer också Bengt Augustsson, David Fisher och Mats Olausson att vara.

Stefan Hult: Vi har haft en ovärderlig hjälp av fyra personer från LSK som hjälpt till med 
slyröjning utefter skoterleden samt vedhuggning i skoterstugan. Tack för det. De kommer också 
att hjälpa till med ”sladdning” av skoterleden i vinter så den hålls jämn och fin. Den oerhört 
kunnige instruktören Stefan ska undervisa dessa herrar hur man jobbar med redskapen och 
skotern.
Vi har haft ett styrelsemöte, och där beslutades att vi inte ska satsa på montern i gallerian den 
här säsongen, utan all kraft ska samlas till skoterns dag sista helgen i oktober, skoterriksdagen på 
Nordkalott Hotell den 21-22/11 samt våran skotervisning den 14/2-10.

Nils Lindbergh: PRO har sina träffar varje torsdag i sin lokal i centrum.
Vi försöker hålla våra möten en gång i månaden.

Gerda Henriksson: Nordkalottkommittén har haft ett jättestort engagemang och det håller på att 
summeras nu.

Ullacarin Palm: Aktiviteten i montern i gallerian fortgår med oförminskad kraft.
Informationsgruppen består idag av 15 – 25 personer.
Vi sprider information om arbetet som görs på Hertsön.
Det kommer besök från regeringskansliet och vi ska hålla till i Hertsökyrkan.
Vi ska på en konferens till Göteborg och där ska vi ha en utställning om Hertsön.

Ove Skoog: Tjejkvällen var mycket uppskattad. Det kom över 60 personer.
Vi har varit på kongressen i Örebro. Det blev bl.a. en ny ordförande för villaföreningen.

Mats Öhman: Det är tredje veckan vi har öppet nu, och vi har samarbete med ”Blixten”. Vi ska 
även skapa kontakter med skolan och börja samarbeta med Röda Korsets ungdomsgrupp.

Carola Selberg: Jag arbetar med drogförebyggande åtgärder på Hertsöskolan.
Jag jobbar även med s.k. ”svåra” elever.

Barbro Lundberg: Lärcentrum håller till i biblioteket 5 kvällar i höst. De hoppas få kontakt med 
hertsöbor. Söndagar under hela hösten pågår det kurser i hjärt- o lungräddning.

Kristina Oja: Nu är det slut på helgöppet på miljögården.
Det finns bröd till försäljning om man beställer.
Nu sågas det inte mer på miljögården. Sågen är flyttad ut till Persön.

Katrin Wikström: Nu har vi börjat med detaljprojektering av Hertsö torg.
Årgångshus på Hertsön som är avsedd för 65 år och äldre.
Vi efterlyser en trygghetsvandring med start på Hertsö torg mot Hertsö kullar, miljögården, 
kolonilotterna och tillbaka mot Hertsö torg igen, alltså strövområdena.
Det har kommit förfrågningar om var starten är på hälsans stig. Enligt Eino och Kristina så kliver 
man på slingan var som helst och går runt. Kartor finns på biblioteket samt så är slingan märkt 
med skyltar på lyktstolparna. Man borde kanske anslå någonstans också.
Sommaren och hösten har gått i lugnets tecken, över lag så har det varit ett bra år hittills.
Nu har vi väldigt lite outhyrda lägenheter. Tyvärr så är det 3-rummare som är svåra att hyra ut. 
Vi håller på att bygga om treorna så att ett sovrum blir till förråd.

Mårten Ström: Det är full rulle i bagarstugan. Det är glädjande.

Bodil Edenhagen: Det finns julbrev till försäljning i kyrkan.
Det är en U2-mässa i Örnäsets kyrka söndagen den 18/10 kl. 18.00, och det är gratis.



Eino Uusihannu: Unga Örnar har bokat sporthallen på kvällarna mellan 18.00 – 22.00. Vi har insläpp 
30 minuter och sedan låses ytterdörren.
Vi har haft försök med badhuset också med samma princip med 30 minuters insläpp och sedan 
låses ytterdörren.
Sporthallen är också bokad för lussecupen under julmarknaden.

Devla Tomic´: Det är väldigt givande att stå i montern i gallerian och få kontakt med invandrare.

§ 83 Övriga frågor
Ove Skoog: Vad ska hända med utescenen som har blivit vandaliserad?
Karl Degerman: Jag vet inte vad som ska ske med den.

Barbro Lundgren: Jag har fått en förfrågan om anslagstavlan på väggen på Coop Nära blir av. 
Enligt personalen så möter det inget hinder, men de vill inte ha något ansvar för den.
Hur når man föreningar, kan man ha mötena på kvällstid eller…?
Dessa frågor blev ej besvarade nu.

§ 84 Nästa möte
Nästa möte blir tisdagen den 1/12-09 kl. 13.00 – 15.00.

§ 85 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Karl Degerman Stefan Hult
Karl Degerman Stefan Hult
Mötets ordförande Mötets sekreterare
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