Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 7 2011
Dag/Tid:

tisdag 18 oktober kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK: s Kansli

Närvarande: Karl Degerman
Rose-Marie L. Stenberg
Johan Leijon
Lena Ekström
Kjell Lundman
Maine Carlsson
Brita Ström
Stefan Hult
Bertil Henriksson
Gerda Henriksson
Bodil Edenhagen
Devla Tomic
Mats Öhman
Kristina Oja
Gabriella Andersson

Luleå SK
Luleå Kommun idérum
Luleå Kommun idérum
Röda Korset, Hertsön
Ordförande PRO Hertsön - Lerbäcken
Hertsöns Bibliotek
S-förening, Bagarstugan
Hertsö Skoterförening
LSK, Sveriges Nordkalottcenter, RIA
LSK, RIA
Luleå Domkyrkoförsamling
Mötesplats- och monteransvarig
Hertsö Fritidsgård
Verksamhet Östra, AMF
Hertsö Miljögård

§ 73

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

§ 74

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 75

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes som sekreterare för mötet.

§ 76

Godkännande av föregående protokoll
Protokollet godkändes efter att sekreteraren gått igenom vissa små ändringar.

§ 77

Områdessamordnarinformation
Karl Degerman gick igenom protokollet från områdessamordnarmötet den 4 oktober.
Bl.a. följande:
* Via idrottslyftet kan man som förening få förstudiepengar upp till 6000 kr för tid som
behöver läggas ner på planeringen av ett projekt innan själva projektet drar igång.
* Ida Karkiainen arbetar på Norrbottens Läns Landsting, regionala utvecklingsenheten.
Där finns årligen 20 miljoner kronor till regionala utvecklingsprojekt, varav 4 miljoner
ska gå till ungas projekt.
* 50 000 kr finns årligen att söka för ungdomar genom Ungdomsstipendier på NLL.
Dessa stipendier handläggs av Ida.
* Polisen kommer till områdesgruppen när de blir kallade, om det finns ett behov. Samma
gäller för personal från socialförvaltningen. Sedan områdespoliserna togs bort försvann
polisens ständiga närvaro i områdesgrupperna. M.m. Protokollet finns hos sekreteraren
om det är någon som är intresserad att läsa hela protokollet.
* Polisen ska bjudas in till områdesgruppmötet den 29 november.

§ 78

Idérum info
Rose-Marie, Johan:
Målgrupp: Arbetslösa, nyanlända under introduktion, personer i behov av rehabilitering i
olika åldrar, kvinnor och män, inrikes- och utrikesfödda, med eller utan funktionshinder.
Idérum är en kreativ arbetsplats för alla. Verksamheten utgår från de olika
kompetenser som deltagarna har. Men utgångspunkt för verksamheten vid Idérum är
återbruk och skapande.
Antal: 15 – 20 deltagarplatser. Av dessa kan 3 - 4 platser avsättas för AMA:s konsulter
att användas som introduktionsplatser innan personen går vidare till annan verksamhet.
Arbetsledare: 2 personer
Förslag på verksamhet:
Renovering av möbler (enklare).
Målning av möbler (mordenisering).
Annat skapande som tillverkning av påsar, smycken,
hantverk av olika slag, nytillverkning av produkter.
Beställarverksamhet (tillverka/renovera på beställning).
Ramverkstad/enklare snickeri.
Försäljning av produkter från Idérum.
Mötesplats (i mindre skala som hörna för att sitta ner,
läsa tidning, köpa en kopp kaffe i automat, ingen
caféverksamhet)
Samarbete med återvinningsmarknaden:
Möbler och annat som kan vara lämpligt för ”nyskapande” får väljas ut utan kostnad från
återvinningsmarknaden. För utkörning sker interndebitering.
För beställningar som Idérum gör vid Återvinningsmarknaden (smidesarbete, snickeri)
eller någon annan verksamhet inom sysselsättningsavdelningen sker interndebitering.
Vi kommer inom en snar framtid att ha öppet hus.

§ 79

Röda Korset information
Lena Ekström: Vi ska starta en second hand butik där vi kommer att sälja skor och
kläder m.m. dock ej möbler, till väldigt fina priser. Vi kommer att ha en caféverksamhet
där vi söker frivilliga med ljus och lykta som kan ställa upp och jobba. Öppettiderna
kommer att bli kl. 09.00 – 15.00 måndag – torsdag. Alla pengar som kommer in stannar på
Hertsön för fortsatt verksamhet. Det kommer att vara FAS – jobbare som sliter i
lokalen. Vi kommer att samarbeta med områdesgruppen. Invigningen kommer att bli den
31 oktober. Lokalen kommer även att kunna användas för andra ändamål också, såsom
möten m.m. Min e-postadress: lena.ekstrom@redcross.se Tel: 0920-23 72 22.

§ 80

Julmarknad
Karl Degerman: Nu är det bråttom att anmäla sig om man vill vara med på tåget, om man
inte redan gjort det. Det kommer att finnas utrymme på fritidsgården också. Tanken är
inte att ha loppis, utan det ska vara mer som en hantverksmässa och liknande. Det
kommer att annonseras i NSD och Kuriren

§ 81

Verksamhetsplanen för 2012
Karl Degerman gick igenom verksamhetsplanen och tryckte på vissa saker såsom att de
pengar som är avsatta för områdesgruppen går åt till alla evenemang. Det söks extra
pengar för ansökningarna från Fritid I Norr (FIN) på 3000 kr samt från Biblioteket på
4000 kr. Verksamhetsplanen godkändes för inlämnande och behandling till Kommunen.
Vi kommer att ordna en ny informationsträff om Hertsöns framtid, ”hur ser det ut
idag”?

§ 82

Hertsöns Nätverk rapporter
Stefan Hult: Slyröjning efter skoterleden har påbörjats med hjälp av LSK:s personal. Vi
har lämnat röjsågar och bränsle så de kan utgå från kansliet och påbörja jobbet. Vi
förbereder skoterns dag som går av stapeln lördag – söndag vid månadsskiftet oktober –
november. Då har skoterhandlarna öppet speciellt för detta ändamål. Hertsö
Skoterförening kommer att stå utanför Kalix Maskiner på Porsön och sälja hamburgare
m.m. Föreningens hemsida: www.skoterklubben.net.
Kristina Oja: Det ska bli en sammanställning av mötesplatserna på Hertsön i gallerian.
Varje mötesplats skriver ner information om sin mötesplats som sedan sammanställs och
hängs upp i gallerian.
Det kommer att bli ett ljusspel i Luleå i vinter. Olika objekt kommer att belysas med
strålkastare i olika mönster och färger.
Gerda Henriksson: Tyvärr så blir det fler och fler som blir utan bostad och behöver
hjälp. Ekonomin för att hjälpa till är mycket dålig. Det är tragiskt att utvecklingen har
gått så här i samhället.
Bertil Henriksson: RIA Center är i behov av natt- och daghjälp. Kyrkan har stöttat
ekonomiskt. Vi har haft en insamling av kläder och skor och där fick vi hjälp av Sveriges
Radio. Rysslandshjälpen har minskat betydligt. Jag bedriver ett projekt Grönt landskap
som går ut på att utveckla Hertsön. Vid insamlingen till världens barn fick jag ihop 4800
kronor. Sist men inte minst, Hertsön utan LSK vore ingenting. Tack LSK för att ni finns.
Maine Carlsson: Barnverksamheten fortsätter den här månaden. I övrigt togs det mesta
upp på förra mötet.
Mats Öhman: Under höstlovet har vi öppet som vanligt, dock ej under helgen. Vi kommer
att ha öppet gemensamt med Lussecupen. Samarbetet med biblioteket fortsätter.
Under julmarknaden har vi öppet med musik som spelas i biblioteket och fritidsgården.
Bodil Edenhagen: Den 25 oktober har vi en vardagsgudstjänst kl. 16.00 i Hertsökyrkan.
Den 5 november är det aktiviteter på griftegården kl. 10.00 – 16.00 då man kan tända
ljus, lyssna på musik, prata med någon m.m. Gå gärna in på kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se/lulea för mer information.
Devla Tomic: Fler och fler hör av sig och vill vara med i montern under våren 2012. Det
är kul när folk kontaktar mig för att vilja vara med. Den 30 december är det
teaterföreningens tur.
Idag kl. 13.00 ska jag ha en föreläsning för PRO om hur det var att komma från
Sarajevo till Luleå.
Brita Ström: Bagarstugan har nu fått en ny trappa. Taket på förrådet är tätat.
Det är bra med bokningar i bagarstugan.
Priser:
kl. 08.00 – 12.00 kostar 300 kr.
Kl. 08.00 – 18.00 kostar 500 kr.
Kl. 08.00 – 23.00 kostar 600 kr.
Bagarstugans hemsida når man från Hertsöns hemsida: www.hertson.se
Numera finns ett presentkort som man kan köpa i biblioteket för bagarstugan.
Tyvärr så kom det inte så många på mötet som handlade om Hertsöns Vårdcentral. Vi
kan bjuda in Kent Ögren till ett av våra möten i januari.
S – föreningen fungerar som vanligt.

Lena Ekström: Jag har nog sagt allt redan, däremot tar jag tacksamt emot
presskontakter.
Gabriella Andersson: Just nu har vi det ganska lugnt. Julen närmar ju sig med stormsteg
och då blir det lite stressigare. Vi har inte haft någon skadegörelse på miljögården.
Kjell Lundman: PRO har gjort en skrivelse till fritidsförvaltningen om lokalbehov i
fritidsgården på Hertsön.
Karl Degerman: Den 15 november har vi ett sponsoruppdrag.
Vi har ett samarbete med Luleå Hockey.
Per Åke Taavo är i Sydafrika, han har med sig t-shirts m.m.
Kansliet används flitigt till olika aktiviteter såsom födelsedagar m.m.
Möbler lånas ofta ut härifrån kansliet till olika aktiviteter, det känns bra att lokalen och
möblerna används, låna gärna från oss.
Den 29 oktober är det fotbollsriksdag där bl.a. Lars Åke Lagrell deltar.
§ 83

Övriga frågor
Karl Degerman: Kristina Oja har kontakt med berörd person om scenens förflyttning
från grönområdet utanför ICA Supermarket till LSK:s område innanför staketet. Inom
en snar framtid kan det bli aktuellt. Dock behöver den renoveras och då behövs det som
bekant lite pengar. Det kommer att ansökas pengar till det projektet. Bygglov ordnar
Kent Karlsson.
Devla Tomic: Förslagslåda vid montern.
Vissa e-postadresser har trillat bort ur sändlistan, varför?
Karl Degerman ska fixa detta.
Bertil Henriksson: Finns det någon förslagslåda utanför Idérums lokaler?
Rose-Marie Stenberg: Det kommer att sättas upp en låda så snart som möjligt.
Bertil Henriksson: Finns det några övernattningsställen någonstans på Hertsön? Kristen
ungdom är i behov av det vid stormöten m.m.
Kristina Oja: Kontrollera detta med Ängskolan, de kanske kan ställa upp.
Mats Öhman: Fritidsgården kan nog ställa upp med några platser. Man måste dock
komma ihåg att anmäla till räddningstjänsten om övernattning.
Bertil Henriksson: Luleå är en förvaltningskommun vilket innebär att de är skyldig att
ställa upp med tolk för de 17 000 finskspråkiga som bor i kommunen.
Bodil Edenhagen: Kan vi inte skicka ett grattiskort till Notviken som firar 75 år i år från
Hertsöns Områdesgrupp?
Karl Degerman: Det kan jag lösa i och med att jag ska dit.

§ 84

Nästa möte
Tisdagen den 29/11 kl. 10.00 – 12.00 på Idérum (f.d. konsum).

§ 85

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

Karl Degerman

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult

Stefan Hult
Mötets sekreterare

