
 

Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 2 2012
 
Dag/Tid: tisdag 6 mars kl. 10.00 - 12.00
 
Plats: LSK: s Kansli
 
Närvarande: Karl Degerman Luleå SK

Kjell Lundman Ordförande PRO Hertsön - Lerbäcken
Lena Ekström Röda Korset Hertsön
Maine Carlsson Hertsöns Bibliotek
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Svante Rosendahl LSK
Bertil Henriksson Föreningen Norden, Ria Center m.m.
Gerda Henriksson RIA
Devla Tomic Mötesplats Monter
Ulla Lyttkens Hertsö Happening
Ove Skoog Villaägarna
Katrina Wikström Lulebo AB
Fanny Sihvonen Lerbäcken
Bodil Edenhagen Luleå Domkyrkoförsamling
Lars Erik Larsson Hjärt- och Lungsjukas Förening
 

 
§ 14 Mötets öppnande

Karl Degerman hälsade oss välkommen och förklarade mötet för öppnat.
 
§ 15 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.
 
§ 16 Val av mötessekreterare  

Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.
 
§ 17 Godkännande av föregående protokoll

Ordförande hade skickat ut föregående protokoll via e-post och påminde om att det 
även läggs ut på Hertsöns hemsida: www.hertson.se. Deltagarna godkände det.

 
§ 18 Områdessamordnarinformation

Karl Degerman: Luleå Kommun består idag av 9 st. områdesgrupper. Vi träffas 
regelbundet i s.k. områdessamordnarmöten.

 
§ 19 Valborgsmässofirande

Karl Degerman: Den 30/4 kl. 18.00 (18.30) kör vi igång vid banankullen. Det blir som 
vanligt den största och finaste brasan i kommunen. Småeldar kommer att finnas för 
korvgrillning m.m.

 
§ 20 Teaterprojektet

Ulla Lyttkens: Biljetterna är under framtagning och kommer att kosta
150 kr för vuxna, 100 kr för pensionärer samt 50 kr för barn.

 
 



Försäljning av dessa biljetter kommer att ske på följande ställen:
J-O Perä 070-590 19 76
Devla Tomic 0920-45 30 65
Devla Tomic i montern i gallerian
Biblioteket 0920-45 38 72
Föreningar kommer att kunna beställa flera biljetter i en ”klump”.
Varje föreställning kommer att vara ca 2-2½ timme med matrast i halvtid.
Det kommer att rymmas 200 personer/föreställning
Det kommer att sättas upp affischer överallt samt eventuellt annonseras i tidningen 
Extra.
Premiären blir den 25/5, övriga tidpunkter enligt förra protokollet.

 
§ 21 Områdesmöte 7 mars på Filmpool Nord

Karl Degerman: Alla 9 områdesgrupper är inbjudna till denna inspirationsdag som är 
mellan kl. 09.00 - 12.00 på Filmpool Nord, by A2.
Programmet är enligt följande:
Kl. 09.00 Filmpool Nord presenterar och inspirerar på temat ”film för unga”.
Tankar runt marknadsföring av områdesverksamhet och ett eventuellt namnbyte.
Kaffe och diskussion i smågrupper.
Kl. 10.15 ca Insamling och presentation av namnförslag
Karl Degerman och Hertsöns områdesgrupp berättar om engagemanget i Hertsöns 
områdesgrupp.
Kl. 11.45 Utvärdering av förmiddagen.
Kl. 12.00 Lunch.

 
§ 22 Vårdcentralens vara eller icke vara

Karl Degerman: Hertsö Vårdcentral har inte varit riktigt på alerten och visat 
framfötterna ordentligt. Det ser riktigt mörkt ut för vårdcentralen i dagsläget. 
Områdesgruppen ordnar ett möte där politiker m.fl. inbjuds att deltaga och informera. 
Karl Degerman tar kontakt med Mårten Ström för att få en infallsvinkel hur vi ska gå 
tillväga och vem man ska prata med.

 
§ 23 Rapporter från Hertsöns nätverk

Stefan Hult: Hertsö Skoterförening planerar för fullt skoterutflykten för invandrare 
m.fl. den 18/3 vid Hertsöträsket. Nytt hänglås till bommen på vägen som leder till 
båthamnen och skoterstugan har införskaffats och nycklar kvitteras nu ut till berörda 
personer. Skoterföreningen kommer att utnyttja LSK:s kansli mera i fortsättningen. I 
övrigt så är det många frivilliga idag som gärna ställer upp och ”sladdar” skoterlederna.

 
Katrina Wikström: Det kommer att e-postas ut löpande information om hur arbetet i 
Hertsö Centrum fortskrider enligt en e-postlista. Man kan också följa utvecklingen på 
kommunens hemsida: www.lulea.se.
Luleå Kommun står för flyttningen av scenen från grönområdet utanför ICA till LSK 
innanför staketet. PRO har överlåtit äganderätten av scenen till LSK som nu står som 
ägare till den. Bygglovet är godkänt 5 år framåt, därefter (om inget oförutsett 
inträffat) måste man riva den. LSK står för grunden till scenen.
I övrigt så är det som tidigare, att alla lägenheter på Hertsön är uthyrda.

 
Svante Rosendahl: Har inget att tillägga.

 
Lars Erik Larsson: Jag ska träffa representanter för Hertsö Vårdcentral om några 
dagar. Enligt Lasse på ICA så är han beredd att stå för kostnaden av en hjärtstartare,

 
 
 



om den inte kostar för mycket pengar. Lena Ekström på Röda Korset på Hertsön är 
beredd att gå in och täcka upp resterande belopp under förutsättning att det sker 
utbildning på några personer som finns i anslutning till gallerian. Den kostar ca 17000 kr.

 
Gerda Henriksson: Har varit på ett möte med RIA Center igår där det diskuterades en 
hel del. Det är representanter från flera kyrkoföreningar samt kommunen. Jag hoppas 
verkligen att man kan fortsätta att hjälpa alla stackars människor som inte äger 
någonting.

 
Maine Carlsson: Vi har ett vernissage på biblioteket som barn är upphov till.
Den 12/3 kommer frisören i Hertsö Centrum att berätta om sin barndom m.m. Det tar 
ca 1 - 1½ timme och startar kl. 18.00.
Vi fortsätter med förberedelserna av världsbokdagen som är i april.
Hertsön historia är på gång, det återstår att hitta vissa pusselbitar och sortera allt. 
Gamla kartor från förr i tiden finns kanske att uppbringa i stadshusets arkiv.

 
Bertil Henriksson: Jag håller med Gerda om att det är bra att RIA finns för det är 
väldigt många som behöver hjälp med tillvaron.
Jag har gjort en hemställan till kommunen om behovet av olika förbättringar i naturen 
ute på Hertsön.

 
Ove Skoog: Villaägarföreningen har årsmöte den 16/4 då även räddningstjänsten är 
inbjuden att tala om försäkringar m.m.

 
Devla Tomic: Miljögården börjar med helgöppet veckan efter påsk, 14/4 och har då 
öppet mellan kl. 10.00 - 14.00.

 
Ulla Lyttkens: Teaterföreningen har sitt årsmöte den 8/3 kl. 18.00.

 
Fanny Sihvonen: Inget att tillägga.

 
Lena Ekström: Jag vill bara påtala en gång till att vi stöttar ekonomiskt med en 
hjärtstartare om det sker en utbildning på den.
Vi har numera lördagsöppet mellan kl. 12.00 - 15.00.
På fredagar kl. 09.00 - 15.00 tar vi emot kläder till försäljning. Kan också gå bra andra 
dagar om tid finns.

 
Kjell Lundman: Den 21/2 hade vi ett mycket välbesökt möte.

 
Bodil Edenhagen: Vid insamlingen av glasögon kom det in ca 200 par.
När vi hade semmelcafé i Hertsökyrkan så kom det ca 70 personer vilket får ses som en 
bra uppslutning.
Den 14/4 har vi en ”tyst dag” i Hertsökyrkan.

 
Karl Degerman: Noaks Ark vill hålla sitt årsmöte här i lokalen.
Norrbottens Fotbollsförbund vill hålla till här en helg med övernattning med 16-åringar.
Den 20 - 22/4 går Internet Bay Cup av stapeln med 14 - 19 åringar.
Vi har flera olika tränarutbildningar.
I slutet på april så sparkar serien igång.
Hertsöloppet ska köras i år också. Det blir den 22/5.

 
 
 
 
 



§ 24 Övriga frågor
Bertil Henriksson: Hertsön och Björkskatan är de barnrikaste områdena i Luleå Kommun, 
därför bör vi ta i beaktande denna barnstruktur och ta väl hand om de unga.

 
Karl Degerman: Kom ihåg att vi har en egen hemsida på Hertsön som Lars Rönnbäck 
sköter om: www.hertson.se heter den. Skicka gärna material till honom för att lägga ut 
på hemsidan.
Hertsönytt börjar närma sig, så skicka in det material ni vill ha med i bladet så snart 
som möjligt, dock senast den 16/4. Villaägarföreningen har dock årsmöte den kvällen så 
de får dispens på ”bäst före datumet”.

 
§ 25 Nästa möte

Den 3/4 kl. 10.00 blir nästa möte i kansliet. De som vill fika kommer givetvis en 
halvtimme tidigare.

 
§ 26 Mötets avslutande

Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade 
mötet.

 
 
 
 
 
 
 

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


