
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 4 2010

Dag/Tid: tisdag 21 september kl. 10.00 - 12.00

Plats: LSK: s Kansli

Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Gunilla Lundström Hertsöskolan
Sana Suljanovic Hertsöskolan
Mats Öhman Fritid i Norr
Bodil Edenhagen Hertsökyrkan
Ullacarin Palm Luleå Kommun/Invandrarservice
Sara Shahal Integrera Mera
Inez Johansson Röda Korset
Mårten Ström Bagarstugan
Brita Ström S-förening, Bagarstugan
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Gerda Henriksson LSK, PRO
Anette Berglund Fritidsförvaltningen
Katrina Wikström Lulebo AB
Devla Tomic Hertsö Miljögård
Ulla Lyttkens Hertsö Teaterförening

§ 31 Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade oss välkommen till det fjärde mötet i år och förklarade det för 
öppnat.

§ 32 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 33 Val av mötessekreterare  
Stefan Hult valdes som sekreterare för mötet.

§ 34 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.

§ 35 Hertsöskolan, presentation av nya rektorn
Sana Suljanovic presenterade sig själv. Hon kommer från Bosnien. Hon har jobbat som 
lärare tidigare och detta är hennes första jobb som rektor. Hon ansvarar för klass 8 
och 9 på högstadiet på Hertsöskolan. Hon är också engagerad i invandrarrådet som 
politiker och sysslar där med skolfrågor.

§ 36 Avslut Integrera Mera projektet (info)
Ullacarin förklarade såsom ansvarig för projektet ”Integrera mera” som pågått i 2 år 
att det nu var ett avslutat kapitel för hennes del. Hon fortsätter som samordnare för 
det urbana utvecklingsavtalet som gäller året ut. Resultaten av projektet Integrera 
mera kommer ändå att fortgå med hjälp av röda korset m.fl. Som ett resultat av avtalet 
med staten har Unga Örnar fått 400 000 kr av ungdomsstyrelsen för att arbeta med 



engagemangsguider på Hertsön. Man kommer att fortsätta att satsa pengar till utsatta 
områden såsom Hertsön m.fl. Det som Ullacarin saknar är bl.a. kopplingar mellan olika 
förvaltningar. Det jobbas för lite över gränserna. Ohälsotalet har minskat och det är 
mindre klotter runt Hertsön m.m.
Montern kommer att finnas kvar i gallerian och skötas om av miljögården. (Ansvarig 
Devla Tomic).
Det uppstod djupa diskussioner om olika förvaltningar, främst socialförvaltningen om att 
inte ha tid att komma till ett områdesgruppsmöte. Karl Degerman och Mårten Ström ska 
ta tag i detta och samla de olika cheferna till ett möte för att om möjligt få bättre 
uppslutning från de olika förvaltningarna.
Bodil orienterade om den arbetsgrupp som bildats under områdesgruppen. Den ska jobba 
vidare för integrering av alla på Hertsön. Vid behov kommer andra experter att kallas 
till möte med gruppen. Det kommer att finnas en förslagslåda i montern i gallerian där 
Hertsöbor har möjlighet att lämna förslag på aktiviteter på Hertsön. Gruppen ska vidare 
försöka få ihop till en liten budget som täcker det allra nödvändigaste i utgifter. Det 
kommer också att göras ett försök till en s.k. ”softmiddag” där olika politiker ska bjudas 
in till samtal med mat under avslappnade former i kyrkan. Dock ej så avslappnat så någon 
politiker somnar.

& 37 Info från samordnarträffen 15/9-10
Bertil från polisen var där och förklarade att de är 3 områdespoliser som cirkulerar 
mellan de olika stadsdelarna. Helst skulle de vilja vara fler så man kunde ha var sitt 
område att sköta om. Som det nu är så hinner de inte med allt som sker. De skulle vilja 
vara mycket mer på respektive område. De ställer jätte gärna upp och medverkar i något 
arrangemang om det finns tid.
Johanna och Maria pratade bl.a. om drogvanor i kommunen och då påtalades det att 
Hertsön inte alls ligger risigare till än andra stadsdelar. Tvärtom så var det värre på 
andra delar av stan. För att hålla igång Hertsöborna så ska det försökas att komma 
igång med nya projekt. Till sist så försök att alltid tala positivt om Hertsön när ni är ute 
bland folk.

& 38 Rapporter från Hertsöns nätverk
Miljögården: Devla Tomic förklarade att Kristina Oja på miljögården är hennes nya chef 
och att miljögårdens öppettider är kl. 10.00 – 15.00 mån – fre. Det är Devla som i 
fortsättningen ska se till att montern i gallerian förblir aktiv.

S-föreningen: Brita Ström orienterade om att de har knackat dörr ute på Hertsön inför 
valet. Lulebos hyreshusområden har fått mycket beröm av de som hjälpte till att knacka 
dörr. Rent och fint i trapphusen och rent och snyggt utanför husen. Tyvärr så händer 
det ingenting med den gamla båtuppställningsplatsen trots att det finns beslut om 
åtgärder.

Bagarstugan: Mårten Ström berättade att det nu finns ved så det räcker för ett år 
framåt, så nu är det bara att komma och baka. Det är otroligt bra med pensionärer som 
kan ställa upp och fixa veden. Det är också ett bra samarbete med miljögården. I övrigt 
så flyter det på som vanligt.

Hertsö Skoterförening: Stefan Hult berättade att det börjar dra ihop sig till slyröjning 
utefter skoterleden. Kontakt kommer att tas med Karl Degerman för lån av personal. 
Veden i skoterstugan är förberedd, sågad, huggen och travad. Det kommer att planeras 
in i aktivitetskalendern en vårutflykt för invandrare igen.



PRO: Gerda Henriksson tyckte som Mårten, att det är mycket trivsamt i bagarstugan. 
Inom PRO händer det mycket saker hela tiden. Det går till och med att lära pensionärer 
hur en dator fungerar m.m.

Skolan: Gunilla Lundström talade om att det blir ett selebert besök på Hertsöskolan. 
Det kommer nämligen EU-representanter på besök till skolan. Problemet blir att prata 
engelska med dem. Det löser sig säkert bra, hon är ju rektor.

Lulebo: Katrina Wikström orienterade om att Lulebo har omorganiserat områdena i 
stadsdelarna. Tidigare var det Hertsön, Lerbäcken, Örnäset. Nu har Knöppelåsen och 
Skurholmen tillkommit. Örnäsets kontor har blivit klart. Hertsökontoret har byggts om 
så det får plats 2 medarbetare till där nu. Det har varit ovanligt lite klotter och 
skadegörelse på Hertsön. Årgångshuset ska börja göras i ordning. Problemet med 
Hertsötorget är vem som äger vad. Det måste göras en omdisponering så det stämmer 
bättre med vad Lulebo ska äga och vad Kommunen ska äga. Det ska bli ett 
samarbetsprojekt mellan Lulebo och Kommunen som startar upp våren 2011. I övrigt så 
är det höststädning och förberedelser för vintern som gäller.

Fritidsgården: Mats Öhman berättar att det pågår ett nystartat kulturprojekt på Tuna 
mötesplats. Det ska även startas ett kulturprojekt på Hertsö fritidsgård efter nyår. 
För detta har FiN budgeterat extra medel i sin budget för Hertsön. Från Tuna 
kulturprojekt ska erfarenheterna användas för ett likvärdigt arbete på Hertsön efter 
jul. Syftet är att erbjuda veckovis kontinuerliga kulturaktiviteter i samarbete med 
Hertsöns olika aktörer, bl.a. Hertsöskolan och t.ex. deras kulturvecka som är varje år. 
Alla föreningar är välkomna att använda fritidsgårdens lokaler. Åldern på ungdomarna är 
13 – 19 år.

Röda Korset: Inez Johansson jobbar tillsammans med Helen Hugosson i Röda Korsets 
lokal i Hertsö centrum. Just nu är det väldigt stökigt p.g.a. den ombyggnation som pågår 
inför försäljning av varor i Kupan. Det kommer att fortsättas med medläsare m.m. 
Verksamheten kommer att utökas och det kommer att omorganiseras personalmässigt.

Informatörsgruppen: Sara shahal ingår i denna grupp.

Kyrkan: Bodil Edenhagen berättar att det är en familjegudstjänst den 10 oktober kl. 
11.00 i Hertsökyrkan. Skänk gärna bröd, saft m.m. till försäljning. Behållningen går till 
världens barn. Samma dag är det paltlunch där. Nu har det blivit en nystart på 
Riddarklubben som legat nere ett tag.

Hertsö Teaterförening: Ulla Lyttkens berättar med förtjusning om att det ska bli en ny 
förening den 28/9 kl. 19.00 i miljögården, nämligen: Hertsö Happening. Det ska bli 
dansgrupper, sånggrupper, teatergrupper m.m. Tanken är att det ska förberedas med 
att skrivas manus, få ihop folk, repetera m.m. Premiären är beräknad till oktober 2011.

Fritidsförvaltningen: Anette Berglund talar om att organisationen majbritt.nu finns i 
montern den här veckan och nästa vecka är det fritidsförvaltningen som visar upp sig. 
Den 2/9 var det en träff med rektorerna. Då blev det klart att det ska bli 
elevrådsutbildningar där så behövs. Det ska köras igång hösten 2011.

LSK: Karl Degerman talar om att säsongen lider mot sitt slut nu. IFK Luleå vill börja ett 
samarbete med LSK. Den 2/10 blir det ett 95 års jubileum i Hertsöskolans matsal. Det 
blir prisutdelningar och senare på kvällen middag för de som anmält sitt intresse. 



Upprustning av våran anläggning pågår hela tiden. Golfbanorna ska avvecklas så snart 
som möjligt. Hertsödagen blev än mer lyckad än tidigare, rentav den mest lyckade 
hittills. Julmarknaden i år är den 11/12 kl. 09.00 – 15.00 (ev. 16.00). Inget klotter eller 

skadegörelse har skett på anläggningen. Klubblokalen är väldigt flitigt använd, så ska man 
utnyttja den så får man vara ute i god tid före. LSK ska eventuellt ta över scenen som 
står på grönområdet utanför ICA. Karl tar kontakt med ansvarig.

§ 39 Övriga frågor
Inget att ta upp.

§ 40 Nästa möte
Tisdagen den 19/10 kl. 10.00 – 12.00.

§ 41 Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade 
mötet.

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