
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 2 2011

Dag/Tid: tisdag 1 mars kl. 10.00 - 12.00

Plats: LSK: s Kansli

Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Kjell Lundman Ordförande PRO Hertsön - Lerbäcken
Inez Johansson Röda Korset
Margaretha Lindqvist Röda Korset
Ann-Sofie Bruhn Röda Korset
Maine Carlsson Hertsöns Bibliotek
Mårten Ström Bagarstugan
Brita Ström S-förening, Bagarstugan
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Svante Rosendahl LSK
Bertil Henriksson Föreningen Norden, Ria Center m.m.
Kristina Oja Hertsö Miljögård
Devla Tomic Monter - ansvarig
Ulla Lyttkens Hertsö Teaterförening

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

§ 14 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg i övriga frågor.

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

§ 16 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.

§ 17 Möte Lulebo 5 april
Det kommer att bli ett möte i Hertsöskolans aula den 5/4-11 kl. 18.00 angående Hertsö 
Centrums ombyggnad m.m. Mikael Öhman och Katrina Wikström kommer att redogöra 
för hur det går i detta arbete. Personal ur områdesgruppen kommer att servera kaffe 
med bulla under kvällen.

Kommentarer:

Mårten Ström: Försök att få med allt som ska hända runt Hertsö Centrum med bl.a. 
badhuset, bandyplanen, taket på skolan m.m. Det satsas ca 70 miljoner kronor på 
centrumet.



Karl Degerman: Det vore kanske en idé att Mårten också ställde upp den här kvällen och 
redogjorde för det övriga som händer runtomkring. Det är angeläget att jag får veta 
detta så snart som möjligt, för annonsen måste in snart.

Mårten Ström: Ska titta i kalendern, om det går så ställer jag gärna upp.

Kjell Lundman: Vi har ingen lokal för PRO under ombyggnationen.

Ulla Lyttkens: Kan inte områdesgruppen försöka hjälpa till med någon lokal?

Kjell Lundman: Precis vad jag hade tänkt mig med min kommentar om lokalfrågan.

Karl Degerman: Vi får göra vad vi kan för att hjälpa till.

§ 18 Flera gör mera
Karl Degerman: Vi är ett litet arbetsutskott (AU) som diskuterar och arbetar vidare 
inom Hertsöns område. Kalle delar ut en sammanställning på alla möten hittills som AU 
har jobbat med. Bilagan finns hos sekreteraren för den som vill se.

Kommentarer:

Kristina Oja: Två anslagstavlor kommer att monteras upp längs huvudcykelbanan till 
våren när det går att gräva i marken.

Karl Degerman: Hertsöjoggen kommer att genomföras i sommar. Datum för detta måste 
bara hittas, mellan alla andra sommaraktiviteter. Det är lite svårt. Pengar för 
Hertsöjoggen finns för eventuella utgifter (Lulebo). Eventuellt blir det en ny våffelkväll, 
problemet är bara att det kan vara väldigt ”stökigt” under ombyggnationen i centrumet.

Devla Tomic: Vi i Flera gör mera – gruppen vill gärna utöka gruppen med ytterligare 
personal.

§ 19 Montern i Hertsö Galleria
Det har varit lite bekymmersamt med deltagandet i montern. De som har anmält sitt 
intresse att stå där och planerats in, har inte dykt upp. Man måste vara noga med att 
anmäla till Devla om man inte kan närvara i montern aktuella datum. Anmäler man i god 
tid så hinner man göra en omfördelning eller tillägg.

Kommentarer:

Kjell Lundman: PRO ska stå där tisdag - torsdag men har ingen som kan stå där på 
torsdag.

Devla Tomic: Nu är det ju väldigt sent att komma med den upplysningen, men jag ska se 
vad jag kan göra.

Kristina Oja: Det kommer att tillverkas en ny monter, ritningen är redan klar. Problemet 
är bara att det inte finns något utrymme att snickra ihop den på.

Devla Tomic: Jag försöker få ihop ensamma invandrarkvinnor att mötas i gallerian och 
sysselsätta sig med stickning, virkning m.m. Det finns ett stort behov av att träffas.



§ 20 Studiebesök våren 2011
Karl Degerman: Förra året var vi till Filmpool Nord, ska vi dit igen eller…? Vi bör göra 
besöket under maj månad.

Kommentarer:

Kjell Lundman: Förslag på Försvarsmuséet i Boden.

Maine Carlsson: Förslag på Havremagasinet i Boden.

Fler förslag är välkomna.

§ 21 Rapporter från Hertsöns nätverk
PRO (Kjell Lundman): Vi blir utan lokal från och med 2012-01-01. Hallonet är upptaget av 
Röda Korset, men den lokalen är ändå för liten. PRO kommer att ha ett möte med 
vårdcentralen den 22/3 – 11. Jag kan rekommendera er att gå på Norrbottens Teatern 
den 10 – 11 – 12/3, då uppträder Ronny Karlsson där vilket innebär flera skrattattacker.

Miljögården (Kristina Oja): Miljögården har sitt årsmöte onsdagen den 30/3 – 11. Vi 
kommer att ha fiskepremiär på Hertsöträsket där LSK står för grillning av hamburgare. 
Tisdagen den 8/3 – 11 kommer vi att ha en friluftsdag med Sfi. Fredagen den 20/5 – 11 
kommer det att bli en dag för 5:e klassare. Följande kommer att delta, Röda Korset, 
Friluftsliv, Hertsö Miljögård och någon till. Från och med lördagen den 2/4 och söndagen 
den 3/4 -11 kommer Miljögården att ha helgöppet hela våren. Det är mycket uppskattat.

Hertsö Skoterförening (Stefan Hult): Söndagen den 13/2 – 11 hade Hertsö 
Skoterförening den årliga skotervisningen med provkörning nedanför 
brandövningsfältet. Tyvärr uteblev en stor del av publiken på grund av kylan och vinden. 
Onsdagen den 2/3 – 11 är det årsmöte i Miljögården. Fredagen den 4/3 – söndagen den 
6/3 -11 görs den årliga dygnsutflykten, i år till Mariebergs Viltfarm utanför Kalix. 
Söndagen den 20/3 – 11 är det så dags igen för den mycket uppskattade skoterutflykten 
för invandrare. Det är lite svårt att få ut information till alla på Hertsön om vidden av 
skoterförbudsområdet. Det körs lite överallt på Hertsön.

Kommentarer:

Svante Rosendahl: Man kan lägga ut information om förbudsområde på Hertsöns 
hemsida.

Mårten Ström: Tag kontakt med Tekniska Nämnden (Lenita Eriksson), Polisen och 
Fritidsavdelningen. Jag kan ta upp problemet med Fritidsavdelningen.

Kristina Oja: Försök att få en samordning med informationen om naturreservatet samt 
sätt in en helsida i Hertsönytt.

Stefan Hult: Mycket bra förslag, de här kan jag gå vidare på nu.

Biblioteket (Maine Carlsson): Söndagen den 20/3 – 11 har vi musikcafé med fika. På 
världsbokdagen ska vi vara i montern. Från och med maj månad så är det söndagsstängt 
på biblioteket. Det är lite problematiskt med ombyggnationen i centrumet (stökigt). 
Biblioteket kan användas av mindre grupper under dagtid för diverse aktiviteter, ca 10 
personer.



RIA Center (Bertil Henriksson): Skogsstyrelsen har gjort en inventering på skogen på 
Hertsölandet, vattenkvaliten, var ska man bygga spångar m.m. Man får exempelvis inte 
lägga ner cementrör under broar o.d. Det har gjorts ett kalhygge som inte var tillåtet, 
dock har markägaren satt ner nya plantor som ska växa upp.

LSK (Svante Rosendahl): Vi har hållit vårt 95:e årsmöte igår. Mårten Ström ledde 
mötet. Karl Degerman valdes till ordförande för ett år till. Tack vare att det är så 
trevlig och kunnig personal i LSK:s Styrelse så blir man aldrig less att jobba ihop. Trots 
vintern och kylan så ligger vi inte på latsidan, tvärtom, det är full rulle på 
inneträningarna m.m. Hänvisar till Kalle för ytterligare information.

Röda Korset (Inez): Vi startar upp med simning. Tisdagar för kvinnor och torsdagar för 
män. Vi håller till i Helex bassäng. Det får inte bli för stora grupper så det blir 
ohanterligt. Enligt planen så ska vi få tillgång till våra lokaler tisdagen den 15/3 – 11. Då 
kommer vi igång igen med mötesplatsen och ett café. Nu är vi lite osäker på detta datum 
för att det har ändrats tidigare, vi får väl se om vi får flytta in. Så småningom kommer 
vi att ha en invigning av våra lokaler.

Kommentarer:

Svante Rosendahl: Varför är det så liten bassäng?

Inez: Helex har inte så stor bassäng så det ryms mer folk.

Hertsö Teaterförening (Ulla Lyttkens): Alla är välkomna att prova vara med i en pjäs. Vi 
är många som spelar flera roller, vi behöver bli fler. En pjäs kommer till med hjälp av alla 
som vill vara med, d.v.s. alla är med och skriver manus. Det är jätteroligt på våra 
sammankomster.

Kommentarer:

Karl Degerman: Kommer ni att hålla tidsschemat som är lagt?

Ulla Lyttkens: Nej, detta p.g.a. att vi inte får in pengar till vårt arbete. De som är 
intresserade av teater kan ringa till Kristina Oja: 0920-45 55 68. Man blir så less på att 
hela tiden jaga pengar.

S-föreningen (Brita Ström): Lokalen på Harslingan 10 är under renovering. Hoppas den 
blir klar till vårt årsmöte om ca 1 vecka. Vi tackar miljögården för hjälpen att frakta 
bort gamla möbler.

Kommentarer:

Inez Johansson: När har ni ert årsmöte? Vi har lokal som ni kan låna annars.

Brita Ström: Det är den 9/3, hinner den inte bli klar till dess så lånar vi er lokal.

Bagarstugan (Mårten Ström): Det är god ordning i bagarstugan, dock har vi haft problem 
med frysning i avloppen p.g.a. dålig isolering. 



Samarbetet med biblioteket om bokning av bagarstugan har gått utmärkt. Det är bra 
flyt i stugan med många intressenter. Vi har önskemål om fler bagare som kan hjälpa till. 
Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 30/3 – 11. Det kommer att jobbas en hel del 
utomhus nu till sommaren.

Kommentarer:

Svante Rosendahl: Vedåtgången är väl ett mått på er verksamhet eller…?

Mårten Ström: Nja… det är lite svårt, sist hade vi tur med leveransen, mycket ved till 
en billig penning, så det stämmer inte riktigt med vedförbrukningen kontra 
verksamheten. Det är klart, det går åt många kubikmeter ved under året.

§ 22 Övriga frågor
Bertil Henriksson: Jag har gjort en hemställan om att försöka få igång lokalen på 
Domherregränd 1 till följande instanser: Lulebo, Konsum Norrbotten, Luleå Kommun 
kommunledningsförvaltningen, Lokala Arbetsförmedlingen, Luleå. Jag har fått svar från 
samtliga. Det ser ganska positivt ut från Luleå Kommun fritidsförvaltning. Skrivelserna 
finns hos sekreteraren om någon vill se dessa.

Karl Degerman: Hertsönytt når ut till alla hushåll på Hertsön och Lerbäcken, de som vill 
vara med i bladet måste skicka in sitt material snarast till LSK:s Kansli. Hertsödagen är 
den 13/8 – 11, programmet börjar bli klart. Intresserade ska fort som bara den skicka in 
sin anmälan om deltagande.

Ulla Lyttkens: Kan man inte ordna en badplats någonstans i närheten?

Kristina Oja: På en offentlig badplats krävs det toaletter, omklädningsrum m.m. det är 
dessutom svårt p.g.a. att det är flera markägare på små ytor som blir berörda.

Ulla Lyttkens: Är det bara att släppa ärendet så lätt då?

Kristina Oja: Ja, tyvärr så är det så.

Kristina Oja: Vi har semla med kaffe för 15 kr. Vi säljer även semlor till de som vill 
handla hem. Öppettiderna på vardagar är 10.00 – 15.00.

§ 23 Nästa möte
Tisdagen den 12/4 kl. 10.00 – 12.00.

§ 24 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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