
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 3 2011

Dag/Tid: tisdag den 12 april kl. 10.00 – 12.00

Plats: LSK:s Kansli

Närvarande: Karl Degerman LSK
Mats Pettersson Inbjuden gäst
Mårten Ström Bagarstugan
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Anette Berglund Fritidsförvaltningen
Devla Tomic Montern Hertsön
Bodil Edenhagen Hertsökyrkan
Kristina Oja Verksamhet Östra
Inez Johansson Röda Korset
Helen Hugosson Röda Korset
Fanny Sihvonen Lerbäcken
Ove Skoog Villaägarna
Bertil Henriksson Ria Center, LSK
Gerda Henriksson LSK
Maine Carlsson Hertsöns bibliotek
Kjell Lundman PRO Hertsön – Lerbäcken
Thorild Bodin Hjärt & Lungsjukas

förening, Luleå
Lars Erik Larsson Hjärt & Lungsjukas

förening, Luleå
Eino Uusihannu HIF, Unga Örnar

§ 25 Mötets öppnande
Ordförande hälsade oss välkomna till det tredje mötet i år och förklarade det 
för öppnat.

§ 26 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 27 Val av sekreterare för mötet
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 28 Godkännande av föregående protokoll
Det godkändes med vissa tillägg och lades till handlingarna.



§ 29 Föreläsning av Mats Pettersson
Varför går inga spelare vidare och börjar spela i allsvenskan m.m. ? Kanske 
tränar vi för lite, det kan vara en orsak. Idag tränar man ca 3 – 4 gånger/vecka. 
Däremellan tränar man just ingenting. Förr i tiden tränade man ca 3 – 4 
gånger/vecka och däremellan klättrade man i träd, lattjade med bollen, sprang i 
skogen o.s.v. men man kallade inte det för träning. Alltså hade man bättre 
förutsättningar att gå vidare förr i tiden. 
Idag ska föräldrarna skjutsa sina ungdomar till träningar och matcher och då 
blir det att föräldrarna skapar förutsättningar för sina ungdomar efter sina 
egna behov. Föräldrar har ”makten” och styr därmed ungdomarnas möjligheter 
att träna mer.
Hertsö Idrottsförening (HIF) ser till att Hertsön – Lerbäcken och framförallt 
LSK kommer att bli bättre. Ungdomarna är väldigt engagerade och på så vis blir 
det mindre skadegörelse och klotter runt Hertsön – Lerbäcken. Man är 
aktiverad på alla möjliga sätt, inte bara fotboll.
Grunden för att bli ledare är att jag vill påverka andra. Man ska känna glädje 
att hålla på. Det är mycket viktigt att träna för ungdomarnas bästa och inte för 
sitt eget bästa.

§ 30 Flera gör mera
Kalle: Den här gruppen startade upp som en fortsättning från integrera mera 
projektet. Det är en undergrupp till områdesgruppen. Den består av Karl 
Degerman, Bodil Edenhagen, Devla Tomic, Kristina Oja, Stefan Hult samt Röda 
Korset. Den senaste aktiviteten som gruppen ordnat är informationsmötet om 
Hertsö Centrums framtid i Hertsöskolans aula kvällen den 5 april.
Nästa aktivitet är Hertsöloppet runt Hälsans stig som ska gå av stapeln den 17 
maj med start och mål på Hertsö Idrottsplats. En del förberedelser är klara 
men mycket återstår fortfarande för gruppen.

Anette: Niklas Jonsson kommer att hålla i en massa trådar vecka 19 inom Luleå 
Kommun med olika aktiviteter. Kommunen fördelar ut 5000 kr/Områdesgrupp 
för att ordna aktiviteter i motionens och matens tecken. Mer om detta finns på: 
www.ettfriskaresverige.se 

Thorild och Lars Erik: Hjärt & Lungsjukas förening har legat lite i träda men nu 
”startat upp” igen. Vecka 19 när det ordnas en massa aktiviteter i Luleå så ska vi 
ordna en tipsrunda runt Hälsans Stig inne i stan.

§ 31 Montern i Hertsö Galleria
Devla: Det är en ny monter på gång. Kommer under våren. Min vision är att synas 
minst en gång/månad i media, därför bjuder jag in media lite då och då. Vi har 
haft en mycket uppskattad skoterutflykt med invandrare från flera olika 
länder. Den 20 juni ska vi ha en båtutflykt för invandrare. Information kommer 
att finnas i montern bl.a.

http://www.ettfriskaresverige.se/


Kristina: Problemet med montern är att den inte får bli så tung som den 
befintliga. Vi måste hitta lättare material samt montera hjul under så det går 
lätt att öppna upp hela montern.

§ 32 Studiebesök våren 2011
Alla har så mycket i sin almanacka under våren så det beslutades att lägga in 
ett studiebesök till hösten istället.

§ 33 Hertsönytt
Kalle: Hertsönytt kommer att delas ut i slutet av april och då delas den ut på 
hela Hertsön och Lerbäcken.

§ 34 Majbrasan
Eino: Ungdomarna fixar till små eldar där man kan grilla korven m.m. Musiken 
får dock någon annan ordna. Stora brasan kommer att tändas kl. 19.00 och 
småeldarna lite tidigare.

Kalle: Jag ska kontrollera det här med musiken.
Kom ihåg att alltid söka tillstånd för bränning inför valborgsmässoaftonen.

§ 35 Hertsödagen
Kalle: Hertsödagen är den 13 augusti kl. 09.00-16.00. Affischerna är färdiga. 
Om det är någon förening som vill vara med så gäller det att anmäla sig till 
Kansliet. Glöm inte det!

§36 Rapporter från Hertsöns nätverk
Bertil: Det var en föreläsning om Romer förra fredagen som var väldigt givande. 
Det är en missförstådd grupp i samhället. De behöver stöd och hjälp från alla 
instanser. Tillståndet är inte bra för denna grupp.

Gerda: Jag har lyssnat på en föreläsare från Rosengård som var mycket 
intressant. Bl.a. framkom följande:
Det är mycket viktigt med motivation i allt man gör.
Man måste bry sig om ungdomarna.
Man ska ha respekt, tålamod samt vara ett föredöme för ungdomen.
Ärlighet varar längst.

Helen: Vi har flyttat tillbaka till Röda Korsets lokal på Hertsötorget. Veckan 
efter påsk öppnar mötesplatsen igen.
Onsdagen den 20 april slutar jag och flyttar hem till Skellefteå. Jag kommer 
givetvis och hälsar på i lokalen när jag är i Luleå.

Ove: Vi har haft vårt årsmöte, den enda ändringen är en ny kassör som heter 
Krister Silverplats. I övrigt flyter det på som vanligt.



Fanny: Läser upp ett sms om en farlig man som rör sig runt Hertsön och som 
man ska varna sina barn för. (Varningen cirkulerar även på facebook). En mycket 
viktig information, den tackar vi för.

Maine: Världsbokdagen kommer att hållas i montern imorgon kl. 15.00-18.00. 
Det kommer att bli en överraskning i montern. Den 17 april kommer det att 
hållas ett teatercafé i biblioteket. Den 20 april kommer Kulturförvaltningen att 
ha sitt möte i biblioteket.

Kristina: Jag tillhör numera en arbetsplats som heter Verksamhet Östra.
Den 11 juni är det fiskepremiär på Hertsöträsket.
Det kommer att bli en lättare form av trygghetsvandring runt Hertsön i 
samarbete med Lulebo.
Den 20 maj kommer det att bli aktiviteter med alla femteklassare runt 
Hertsöträsket.
Nu är det helgöppet på Miljögården.

Bodil: Alla är hjärtligt välkommen att besöka kyrkan under påsken. Det kommer 
att hållas påskgudstjänster, se mera på hemsidan: 
http://www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrk 
Den 2-6 maj är jag på utbildning i Rom (Italien). Det kommer att vara ca 70 
personer.
Den 29 maj har vi en våravslutning.
Givetvis är alla välkomna till kyrkan alla dagar på året.

Anette: Elevrådet på Hertsön är mycket aktiva och duktiga. Det kommer att 
hållas en elevrådsutbildning till hösten.

Stefan: Nu börjar det vara färdigkört med snöskoter här vid kusten. Snön är 
borta bitvis efter skoterleden. Nu är det fjällen som gäller. I månadsskiftet 
maj-juni så brukar vi ha en grillafton i skoterstugan, så även i år. Vi brukar vara 
ca 10-15 personer som deltar. Till hösten är det dags för slyröjning igen.

Lars Erik: Ni får inte glömma bort fågellivet i naturen. Besök gärna terrängen 
nedanför brandövningsfältet, där brukar det samlas fågelskådare för att titta 
på fåglar med kikare.

Eino: Det finns i nuläget 18 stycken evenemangsguider. De är mycket aktiva och 
har en framåtanda utan dess like. Vi är äskat och fått 400 000 kr för att 
utbilda m.m. Vi har även fått en andra omgång, den här gången på 450 000 kr 
för fortsatt utbildning.
Midsommarveckan har vi tänkt ha en cirkusskola på Hertsön eller Örnäset. Vi 
hoppas kunna hålla till på Hertsön. Alla kan delta från 7-99 år. 

http://www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrk


Kjell: Vi står som bekant utan lokal från årsskiftet 2010-2011. Vi har dock löst 
det mycket tillfälligt med hjälp av Hallonet och lokal där som Röda Korset haft. 
Sista aktiviteten innan sommaren är den 24 maj i bagarstugan.

Mårten: Vi har haft vårt årsmöte. Ny arbetspartner är Arbetsmarknadsverket. 
Allt fungerar bra, ekonomin är god, vi klarar oss bra. Det finns utrymme att 
nyttja bagarstugan lite mer, den är inte fullbokad.

Kalle: LSK har idag 1753 medlemmar och det har ökat hela tiden de 6 senaste 
åren. Det kommer som vanligt att vara ledarutbildning under våren. Vi har en av 
de finaste idrottsanläggningarna i Luleå, det är ordning och reda och det finns 
en struktur i tillvaron på Hertsö IP. Svårigheten som givetvis ska övervinnas är 
ungdomar med invandrarbakgrund, det är svårt att få fram budskapet till deras 
föräldrar om vår kultur med att det kostar att få vara med och spela samt att 
det måste skjutsas till och från matcher m.m. 

§ 37 Övriga frågor
Bertil: Jag kommer att representera Nordiska Kommittén i montern, där 
kommer också att finnas böcker om Tornedalen att köpa.

§ 38 Nästa möte
Tisdagen den 10/5 kl. 10.00 - 12.00 (fika kl. 09.30).

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

Karl Degerman Stefan Hult
Karl Degerman Stefan Hult
Ordförande Sekreterare


