
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 3 2010

Dag/Tid: tisdag 4 maj kl. 10.00 - 12.00

Plats: Filmpool Nord, Kronan

Närvarande: Karl Degerman, Luleå SK
Personal från Filmpool Nord
Fanny Sihvonen, Lerbäcken
Lars Nilsson, Fritid i Norr
Mats Öhman, Fritid i Norr
Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan
Ullacarin Palm, Integrera Mera
Devla Tomic, Integrera Mera
Stefan Hult, Hertsö Skoterförening
Barbro Lundgren, Kulturförvaltn. Hertsöns bibl.
Nils Lindbergh, S-förening, PRO
Kristina Oja, Hertsö Miljögård
Roger Stenberg, Hertsöskolan
Gunilla Lundström, Hertsöskolan
Svante Rosendahl, LSK
Magnus Lindberg, Hertsöskolans IF
Ove Skoog, Villaägarna Hertsön, Lerbäcken, (kronan)
Eino Uusihannu, Unga örnar
Helen Hugosson, Röda Korset
Kollega till Helen, Röda Korset
Ann-Marie Smeds, Luleå Koloniträdgårdsförening
(har säkert glömt någon, ingen deltagarlista skrevs)

§ 20 Mötets öppnande
Karl Degerman, hälsar oss välkommen till det tredje mötet i år som går av stapeln på 
Filmpool Nord och förklarar det för öppnat.

§ 21 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns. 

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

§ 23 Godkännande av föregående protokoll
Ordförande hade skickat ut föregående protokoll via e-post och frågade om det räckte 
så, och mötet gav sitt godkännande av det.

§ 24 Information från Fritid i Norr om sommaraktiviteter
Mats Öhman, Lars Nilsson: Fritidsgården kommer att hållas öppen under vecka 24 – 26.
Det kommer att vara en massa aktiviteter på Gültzaudden under dessa tre veckor. Vid 
regn kommer aktiviteterna att flyttas inomhus i olika lokaler bl.a. Hälsans hus och 
fritidsgårdar.
Det blir fotboll, streetbasket, volleyboll tillsammans med Luleå Volleyboll-klubb.
Sista veckan blir det dansuppvisning



§ 25 Bertil Henriksson, frågor om skolan
Tyvärr så var inte Bertil närvarande så punkten utgick.

§ 26 Hertsödagen
Karl Degerman: I år blir det sjunde året i rad vi genomför Hertsödagen. Det har blivit 
ett mycket trevligt inslag på Hertsön. Ni som är intresserade att visa upp er, anmäl er 
snarast till kansliet. Det vore önskvärt att föreningen kolonilotterna var närvarande och 
visade upp sig.

§ 27 Hertsöns nätverk
Fritidsgården: Vi har genomfört en badresa med ca 20 ungdomar tillsammans med Unga 
Örnar.

Biblioteket: Äntligen är det dags att inviga biblioteket. Det sker den 10/5 då vi öppnar 
kl. 09,30. Själva invigningen sker kl. 14.00 enligt ett speciellt program, se tidningen 
Extra. Miljögården står för bakverken och LSK står för kaffet.

PRO: Vi kommer att ha den traditionella våravslutningen i bagarstugan den 25/5.
Bagarstugan: Eftersom inte Mårten Ström är närvarande så får PRO svara för den 
också: Det fungerar som vanligt, inga problem har uppstått. Det finns nu ett helt 
timmerlass som ska kapas och klyvas till ved. Vid årsmötet så omvaldes Mårten Ström 
till ordförande.

Integrera Mera: Montern i gallerian har haft väldigt många besökare. Under 
höstterminen – 09 var det ca 2000 besökare. Under vårterminen – 10 har det hittills 
varit ca 750 besökare.
Skoterutflykten med Hertsö Skoterförening var en mycket givande tillställning trots 
att en del hade för lite kläder på sig.
Vid ett möte med folk från Pakistan inne på fritidsgården så kom det fram att inga 
kvinnor fick vara med på mötet. Därför ordnades det ett speciellt möte med männens 
fruar vid ett senare tillfälle. Man lär så länge man lever.
Deltagarlistan för montern är klar för kontroll och renskrivning.

Koloniträdgårdsföreningen: Nästa tisdag (11/5) är det en kvällspromenad i naturen ute 
på Hertsölandet. Samling vid Coop Nära kl. 18.30

Romerna: Vi jobbar ihop med Röda Korset. Vi har uppdrag i skolorna där vi informerar 
om romerna. Det har visat sig att eleverna oftast har helt fel uppfattning om oss romer. 
Efteråt har de ändrat åsikt helt och hållet om romerna och deras liv.

Kyrkan: Vi ska ha en heldag i bagarstugan den 6/7 kl. 08.00 – 23.00. Det är fritt fram 
för alla att komma men vi riktar in oss främst mot familjer.

Skolan: Skolavslutningen kommer att hållas i matsalen för år 7 – 9. 
Media har skrivit en positiv artikel om Hertsöskolan. Det är bra att det skrivs lite 
positivt också om Hertsöskolan. Enligt eleverna på skolan så är det en bra skola att gå i.

Miljögården: Fiket håller öppet på helgerna.
När ni är ute och promenerar så håll ett öga på miljögården om det förekommer bus med 
djuren eller något annat.



Unga Örnar: Vi håller på med ett projekt som heter engagemangguiden på Hertsön. Det 
innebär att vi utbildar ungdomar att bli aktiva i föreningslivet. Under hösten kommer 
det att bli speciella dagar i skolan. Vi samarbetar hela tiden med Hertsöskolans IF.
Under midsommarhelgen kommer det att vara cirkusskola i Hertsöns sporthall.

HIF: Hertsöskolans IF kommer att samarbeta med Unga Örnar och Fritidsgården hela 
sommaren, i hela åtta veckor.

Villaägarna: Vi har ett samarbete mellan Norr- och Västerbotten.
Det har valts en ny ordförande på årsmötet, hon heter Ann-Gerda Bäckström.

LSK: Imorgon hålls våran våravslutning.
Vi håller på som bäst och planera sommarens fotbollsskola m.m.
Damfotbollen har slagit sig samman med Liras damer.
Vi har haft tur med anläggningen här på HIP, ingen skadegörelse att tala om.

§ 28 Övriga frågor
Barbro Lundgren: Kan det inte göras någon affisch på vad som händer på Hertsön i 
sommar? Det händer ju så mycket så man har svårt att hänga med. Röda Korset har en 
person som kan ordna detta.
Barbro säger också att det visas mycket filmer på Filmpool Nord, går det inte att ordna 
filmvisning på Hertsön?
Roger Stenberg från Hertsöskolan säger att det går att ordna filmvisning på skolan.

§ 29 Nästa möte
Vi har inga fler möten innan semestrarna. Vi kör igång igen någon gång i augusti.

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

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