
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 8 2011

Dag/Tid: tisdag 29 november kl. 10.00 - 12.00

Plats: Idérum (gamla konsum)

Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Kjell Lundman Ordförande PRO Hertsön - Lerbäcken
Ove Skoog Villaägarna
Maine Carlsson Hertsöns bibliotek
Katrina Wikström Lulebo AB
Lars Erik Larsson Hjärt- och lungsjukas förening
Mårten Ström Bagarstugan/Hertsö S-förening
Mats Öhman Fritid I Norr
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Gerda Henriksson RIA
Bertil Henriksson Föreningen Norden, Ria Center m.m.
Kristina Oja Verksamhet Östra
Devla Tomic Mötesplats montern
Johan Leijon Idérum
Lena Ekström Röda Korset
Bodil Edenhagen Luleå Domkyrkoförsamling

§ 86 Mötets öppnande
Kristina Oja hälsade oss välkommen till Idérum och därefter förklarade Karl Degerman 
mötet för öppnat.

§ 87 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

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

§ 89 Godkännande av föregående protokoll
Ordförande läste upp valda delar av det föregående protokollet. Mötet gav sitt 
godkännande av det.

§ 90 Områdessamordnarinformation
Karl Degerman: Kommunen kommer att se över rutinerna för 2012. Det kommer sålunda 
att bli vissa förändringar. Vi får se vad som händer.

§ 91 Idérum information
Kristina Oja, Johan Leijon: Vi är 15 personer som jobbar i dagsläget, men vi kommer att 
bli 20 personer när vi är fulltaliga. Vi har kransar till försäljning på julmarknaden den 3 
december. Vi har alltid öppet, det ska inte vara en stängd arbetsplats. Öppettiderna är 
kl. 07.00-15.15. Man kan komma och få sig en kopp kaffe. Vi kommer bl.a. att syssla med 
möbelrenoveringar från förskolor och skolor, tavelinramningar till kommunal verksamhet, 
sömnad m.m. Det finns också möjlighet för någon kvällskurs inom arbetsuppgifterna som 
finns här, om personalen känner för det och har tid. Förslagslåda finns utanför dörren.



Mårten Ström: Man får akta sig så man inte konkurerar med samhället, det får inte bli 
en sådan arbetsplats.

§ 92 Information från Röda Korset
Lena Ekström: Vi har nu öppet kl. 09.00 - 15.00 Mån - Tors. Vi kommer eventuellt att 
börja med lördagsöppet och ha stängt på måndagar p.g.a. att det är så lugnt på 
måndagarna. Det dyraste plagget kostar 50 kr. Vi kommer att ha en annonskampanj över 
stan om Röda Korset.
Mats Öhman: Er ungdomsverksamhet har tappat sitt utrymme och har därför numera sin 
verksamhet på fritidsgården på måndag kvällar. 

§ 93 Julmarknaden
Karl Degerman: Det kommer att annonseras i tidningen Extra som sprids över ett stort 
område, det är många som ser annonsen. Vi har jättestor hjälp av sponsorerna. Det är 
bara kvalitetsvaror på julmarknaden så det är värt ett besök.
Mårten Ström: Det är bra med kvalitet på varorna, då blir det kvalitet på hela 
marknaden också.
Katrina Wikström: Det är jättebra att det är som en familjedag med barnaktiviteter 
också.
Karl Degerman: Det är lite synd att inte kiosken i gallerian deltar. De hamnar liksom lite 
utanför. Det kommer att vara öppet för dukning av sina saker kl. 08.00-09.30.
Bodil Edenhagen: Var kommer Lucia att vara?
Karl Degerman: Kl. 13.00 kommer Lucia att vara vid kanten i matsalen.

§ 94 Montern 2012
Devla Tomic: I dagsläget är det för många som ändrar sig angående tiderna i montern. 
Det är bra om man tänker till, innan man sätter upp sig på en tid. Folk blir lite 
förgrymmade när inte listan stämmer på deltagarna, som sitter uppsatt på montern. 
Helst vill jag att områdesgruppens deltagare bokar in sig i montern. I andra hand övriga 
intressenter.
Bodil Edenhagen: Sätt ett slutdatum då alla ska ha anmält sig. Efter det så får den som 
ändrar sig, stå för nytrycket av deltagarlistan.
Devla Tomic: Då sätter vi sista december som slutdatum för vårens deltagarlista.

§ 95 Jullunch 15 december
Karl Degerman: I år har vi jullunchen på LSK:s Kansli kl. 11.00 - 13.00. Områdesgruppen 
bjuds på jullunchen, övriga betalar 100 kr.

§ 96 Rapporter från Hertsöns nätverk
Karl Degerman: LSK skötte om parkeringen och korven på Media Markt:s invigning. 
Parkeringen blev absolut fullbelagd och kön ringlade sig från entrén till Biltema. Vissa 
stunder var det kaos men det löste sig eftersom. I övrigt fortsätter planeringen inför 
nästa fotbollssäsong.

Bodil Edenhagen: Vi börjar avrunda det vanliga arbetet inför årsslutet. Den 1 december 
är det den internationella aids-dagen. Visning av filmen: Hur kunde hon? Med 
efterföljande panelsamtal kl. 19.00 – 21.30 på Lillan i Luleå. Det bjuds på glögg och 
pepparkakor, och det är gratis inträde.

Kjell Lundman: Kontrakt är nu skrivet med fritidsgården som gäller från 1/1 2012 för 
PRO. Det känns bra. I övrigt flyter det på.



Mårten Ström: Vi har byggt en ny bro till bagarstugan, för övrigt rullar det på som 
vanligt. S-föreningen har sin julfest den 7 december.

Lena Ekström: Inget att tillägga.

Devla Tomic: Vill bara påminna om att den 30 december är slutdatumet för anmälan till 
montern.

Kristina Oja: Vi hinner inte uppträda med teaterföreningen den 30 december, vi kommer 
dock att finnas på plats.

Katrin Wikström: ”Konsumhuset” är nu ombyggt för att passa dagens verksamhet med 
Idérum där. Glädjande för oss är att det inte finns någon ledig lägenhet på hela 
Hertsön. Byggandet på Hertsötorget fortskrider enligt plan. Det är nu Luleå Kommun 
som äger torget. Årgångshuset är klart och glädjen sprudlar bland hyresgästerna där. 
De är väldigt aktiva och gör mycket tillsammans. Till våren börjar arbetet med 
parkeringen. Husen på Lulsundsberget blev inflyttningsklara den 1 oktober. Etapp 2 
kommer två hus till att byggas i Lulebos regi. HSB kommer också att bygga två hus där.
Kjell Lundman: Vem sköter anslagstavlan?
Katrin Wikström: Det ansvaret har inte Lulebo, utan Idérum har tagit på sig det.

Gerda Henriksson: Jag talar för Rian, det är en stor familjehögtid här framöver. Tyvärr 
så har dessa personer inga pengar att disponera. Vi får skänka dessa personer en tanke 
också. Bertil lyckades ”skramla” ihop ca 5000 kr förra året, kanske han kan göra det i år 
igen.

Maine Carlsson: Just nu gör vi en kraftsamling inför läslustan på biblioteket. Vi kommer 
att delta på julmarknaden. Onsdag – torsdag är det uppdatering av vårat datasystem.

Bertil Henriksson: Vi var några stycken som gick runt Hertsöträsket – Lillträsket 
häromdan, vi hade direktkontakt med kommunen via mobiltelefon. Förutom bäverdammen 
m.m. så tittade vi på vägarna. Kommunen lovade att innan jul så har ett nytt bärlager 
lagts på Hertsöträskvägen m.fl.

Ove Skoog: Vi har haft en utflykt till Haparanda och Kukkola med två bussar som var 
fullsatta med glada pensionärer.

Kristina Oja: Nu är mötesplatsernas informationsplats i gallerian på gång. Senast vis 
årsskiftet ska alla mötesplatser ha uppsatt information. Teaterföreningen har sin första 
repetition den 4 december. Tältet som är ca 30 meter långt får förvaras i bagarstugans 
uthus.

Lars Erik Larsson: Det var mycket givande att stå i montern i gallerian och göra reklam 
för hjärt- och lungsjukas förening. Människor passerar i en strid ström in och ut från 
ICA-butiken, man får prata med många intresserade. Det är bra med utbildning i hjärt- 
och lungräddning. Bl. a. har Handels samt Lulebo gått igenom utbildningen. En s.k. 
hjärtstartare kostar ca 15000 kr. På Hertsön finns i nuläget en sådan i Hertsöns 
badhus.

Mats Öhman: Kommunen vill ta över driften av alla fritidsgårdar. Den 14 december får vi 
besked om hur det går. Vi kommer dock att fortsätta som vanligt under vintern och 
våren. Som nämnts tidigare kommer PRO att nyttja våra lokaler. Röda Korsets 



ungdomsverksamhet kommer att hålla till på fritidsgården på måndag kvällar. Vi kommer 
att hålla öppet under lussecupen. Det är mycket på gång framöver också.

Johan Leijon: Vi rustar inför 3 december, i övrigt fortsätter vi som vanligt.

§ 97 Övriga frågor
Karl Degerman: Scenen på gräsmattan utanför ICA Supermarket är på gång nu. Den 
måste dock renoveras innan den kan tas i bruk. Den 15 december har vi ”rulltårtsracet” 
igen. Alla från områdesgruppen bör delta. Boulhallen på Örnäset är väldigt fin, den kan 
användas till många aktiviteter. Det är även väldigt billigt fika där.

Kristina Oja: Vi är i behov av en bagge till miljögården. Den får inte vara släkt med 
tackorna. Hör av er om ni vet om någon.

Katrina Wikström: Hertsöloppet gick ju av stapeln förra året, blir det igen?
Karl Degerman: Javisst blir det av. Det ska vara årligt återkommande.

Bertil Henriksson: Tyvärr så är det inte bara positiva saker som händer på Hertsön. 
Längs gamla lövskärsvägen ligger en stulen bil upp och ner i diket, det står också en 
stulen bil på en parkeringsplats. Jag vill bara uppmana alla att vara lite uppmärksam på 
sådana här händelser. Jag ringde till Securitas, få se vad som händer.
Katrina Wikström: Bilar lämnas tyvärr också på Lulebos marker och det är ett stort 
bekymmer. Det är inte riktigt klart om vem som har ansvarar för detta, det håller på att 
utredas. Det är inte helt lätt att få tillstånd för kameraövervakning. På Örnäset är det 
jättesvårt att få tillstånd.
Gerd Henriksson: Det är Konsumentverket som sköter dessa ärenden, kontakta dem.
Katrina Wikström: Njaee… så enkelt är det inte.

§ 98 Nästa möte
Karl Degerman: Återkommer med ett datum längre fram. Troligtvis blir det i slutet av 
januari.

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

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


	Protokoll	Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

