
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 6 2011

Dag/Tid: tisdag 27 september kl. 10.00 - 12.00

Plats: LSK: s Kansli

Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Kjell Lundman Ordförande PRO Hertsön - Lerbäcken
Maine Carlsson Hertsöns Bibliotek
Brita Ström S-förening, Bagarstugan
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Gerda Henriksson LSK
Bodil Edenhagen Luleå Domkyrkoförsamling
Devla Tomic Monter – ansvarig
Ullacarin Palm Stadsbyggnadskontoret
Mats Öhman Fritidsgården
Eino Uusihannu Unga Örnar/HIF
Ove Skoog Villaägarna

§ 60 Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade oss välkommen till mötet och förklarade det för öppnat.

§ 61 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

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

§ 63 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.

§ 64 Röda Korset info
På grund av olika omständigheter så kunde ingen komma och informera om Röda Korset.
Bodil Edenhagen: De bjuder på gratis fika hela hösten.
Second - hand butiken har haft vattenskada och på grund av det så blir invigningen 
framflyttad tills vidare. Det ska inte kallas för kupan, utan Second – Hand butik. Det 
kommer att finnas många slags klädesplagg till väldigt rimliga priser.
Karl Degerman: Irja är handplockad från Rosengård i Malmö för att ansvara för Röda 
Korset på Hertsön. Vi ska stötta invigningen med korv med bröd och lite smått och gott. 
Det kommer som sagt att säljas vettiga kläder, inga möbler såsom soffor m.m. Det 
kommer också att finnas en sömmerska som kan sy in eller ut vissa plagg som man köper. 

§ 65 Idérum info
Devla Tomic: Lokalen är gamla Konsum på Hertsö Ängar, det kommer att jobba ca 20 
personer samt 2 arbetsledare där. För närvarande håller de på att installera bredband i 
lokalen. Kristina Oja kommer att ha sitt kontor där. Det är snart dags för invigning av 
lokalen. Miljögården har haft helgöppet för sista gången den här hösten. De har som 
vanligt öppet vardagar kl. 10.00 – 15.00.



§ 66 Montern Hertsö Galleria
Devla Tomic: Vid invigningen av den nya montern var ca 100 gäster inbjudna. Ylva 
Stålnacke invigde med ett litet tal och klippte därefter bandet. Det är mycket 
glädjande att så många är intresserade av att delta i montern, bl.a. Länsstyrelsen. Det 
pratas mycket om montern i Hertsö Centrum på stan. Alla är så välkomna att diskutera 
och eventuellt få sig en kopp kaffe m.m. Det är många från stan som kommer till ICA 
Supermarket på Hertsön och handlar, mycket p.g.a. det goda köttet som säljs. På det 
viset så sprids budskapet om montern på ett mycket bra sätt. 

§ 67 Julmarknad
Karl Degerman: Julmarknaden i år går av stapeln den 3 december i Hertsöskolan. De som 
vill vara med måste meddela detta så snart som möjligt till LSK:s Kansli. Det är färre 
platser att tillgå nu än förra året. Tanken är inte att ha loppis, utan det ska vara mer 
som en hantverksmässa och liknande.
Bodil Edenhagen: Finns det någon möjlighet att få Lucia att ställa upp under 
julmarknaden?
Karl Degerman: Det är Lulebo som brukar ordna detta. Jag kontrollerar detta med 
Katrina på Lulebo om det är genomförbart.

§ 68 Lussecupen
Karl Degerman: Den 9 – 10 december är det lussecupen i Hertsöskolans gymnastiksal. 
Det kommer att vara ett samarbete med fritidsgården.
Mats Öhman: Vi kommer att ha ett band som spelar på fritidsgården under lussecupen.

§ 69 Hertsöns Nätverk rapporter
Karl Degerman: Nu är fotbollssäsongen avslutad. Minigolfbanan är bortforslad. Scenen 
från Hertsö Centrum kan eventuellt flyttas ner till oss på LSK innanför staketet. Dock 
måste den renoveras till brukbart skick. Teatergruppen vill ha en yta för uppsättning av 
ett teatertält, hockeyrinken kan bli aktuellt för detta.

Bodil Edenhagen: Det har verkligen varit stökigt på torget utanför kyrkan. Varje år har 
kyrkan en insamling till världens barn, så också i år. Man kan välja mellan flera saker, 
såsom att skänka pengar. Beställ en fin t-shirt på www.neutral.com för 200 kr där 100 kr 
går till insamlingen. Köp en fin bok som heter mästarprov och är en novellsamling av 
många kända författare, längst bak i boken ligger en cd-skiva så man kan lyssna igenom 
boken också. Den kan beställas från www.noveller.org. Missa inte heller årets tre stora 
insamlingsevenemang på SVT:
Världens Barn i världen – söndag 9/10 kl. 18.15 – 19.00 i SVT 1.
Tillsammans för Världens Barn – fredag 14/10 kl. 20.00 – 22.00 i SVT 1.
Riksinsamlingen Världens Barn – söndag 16/10 kl. 18.15 – 19.00 i SVT 1.
Läs mer på: www.varldensbarn.se.
Den 11 – 13/10 kommer det att finnas en sparbössa i montern i gallerian.

Kjell Lundman: Imorgon, onsdag kl. 13.00 kommer PRO att ha klädförsäljning på 
Hallonstigen 17. Alla är hjärtligt välkomna. Vi har fått klart med fritidsgården att PRO 
får nyttja deras lokaler för våra framtida möten, det känns skönt att detta bekymmer 
nu har blivit löst.

http://www.varldensbarn.se/
http://www.noveller.org/


Brita Ström: Det ska byggas en ny trappa till bagarstugan, den är så dålig i dagsläget. 
Ved finns det så det räcker ett bra tag. Imorgon kväll, onsdag ordnar S-föreningen en 
träff med Kent Ögren angående en eventuell flytt av Hertsö vårdcentral till Örnäset. 
Tillmötesgåendet på vårdcentralerna har blivit bättre efter att det blev fritt vilken 
vårdcentral man var intresserad av. Det är nu målat och renoverat på kvartersgården på 
Harslingan.

Mats Öhman: Vi har upplåtit fritidsgården för PRO så de kan hålla sina möten där. Det 
finns också möjligheter för andra att nyttja lokalen för träffar m.m. Just nu är det 
trångt i lokalen p.g.a. ombyggnaden på torget, då det är fler som måste samsas om 
utrymmet under byggtiden. Det har kommit nya bestämmelser om utrymningsvägar vid 
brand, just nu är inte våra utrymningsvägar godkända, men förhoppningsvis blir de det 
inom kort. Vi har haft en spelning i helgen med tre olika band som blev väldigt lyckat. Vi 
har även börjat samarbeta med biblioteket.

Ullacarin Palm: Jag jobbar numera på stadsbyggnadskontoret sedan april månad som 
samordnare för funktionshindrade m.fl. Regeringskansliet är intresserad av hur arbetet 
fortlöper på Hertsön. Det kommer att bli ett samarbetsmöte den 25/11 kl. 13.00, lokal 
återkommer jag om senare. Fler Gör Mer - gruppen blir också inbjuden. Det kommer att 
bli ca 20 – 25 personer. Inbjudan kommer att skickas som e-post till berörda instanser.

Eino Uusihannu: Engegemangsguiden har fått ett bidrag på 400 000 kr. 
Ungdomsstyrelsen har uppskattat arbetet som görs så de har gett ett bidrag på 
450 000 kr. Victoriafonden har också gett ett bidrag på 100 000 kr.

Maine Carlsson: Vi har haft öppet biblioteket hela sommaren trots allt stök på torget. Vi 
kommer att ha ett projekt om unga filosofer den 5/10 kl. 17.00 i biblioteket. Det går ut 
på att försöka få ungdomar intresserade av lära sig argumentera m.m. Berörda är elever 
på högstadiet och kommer att pågå tre onsdagar i rad. Den 23/10 kl. 15.00 kommer vi 
att ha ett författarbesök av en känd författare (som sekreteraren inte uppfattade 
namnet på). Han har skrivit boken ”Kobra”. Under oktober månad kommer vi att ha 
barnverksamhet. Den 1/12 har vi den årligt återkommande läslustan. Den var väldigt 
uppskattad förra året. Inträdet kommer att vara 100 kr. Under julmarknaden kommer vi 
att ha bokförsäljning.

Ove Skoog: Imorgon kväll, onsdag kommer vi att ha en tjejkväll i Hertsöskolans matsal. 
7 – 9/10 är det Villaägarnas kongress.

Gerda Henriksson: Finska kyrkoverksamheten skulle läggas ner ett halvår men efter 
protester så fortsätter det som vanligt.

Stefan Hult: Efter ett slitsamt förberedande för vinterns intågande med veden som 
sågats, klyvts och travats så har all ved stulits, inte en pinne lämnades kvar i häckarna. 
Någon med nyckel till bommen och tillgång till bil och släp har utfört stölden. Nu ska det 
i samarbete med båtföreningen bytas lås till bommen. Därefter ska vi göra ett nytt ryck 
och försöka få fyllt häckarna med ved igen. Vi ska i närtid röja sly efter skoterleden 
och får då hjälp av personal från LSK .



§ 70 Övriga frågor
Karl Degerman: Det har inkommit en ansökan om bidrag till en basketturnering under 
vinterhalvåret 2011 – 2012 från Fritid I Norr (FIN). Det ska vara en 
streetbasketturnering inomhus lördagar en gång i månaden. Eftersom budgeten är lagd 
och alla pengar redan är planerade, så får vi avvakta och se om det kan bli över 
någonstans ifrån. Beslut: Ansökan läggs vilande och områdesgruppen får återkomma om 
framtiden. Den 4/10 är det ett områdessamrådsmöte. Onsdagen den 21/9 var Karl 
Degerman och Stefan Hult på Örnäsgården och berättade om Områdesgruppens arbete 
på Hertsön för PRO.

§ 71 Nästa möte
Tisdagen den 18/10 kl. 10.00 – 12.00 på LSK:s Kansli.

§ 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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