
 

Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 6 2012
 
Dag/Tid: tisdag 28 augusti kl. 10.00 - 12.00
 
Plats: LSK: s Kansli
 
Närvarande: Karl Degerman Luleå SK

Maine Carlsson Hertsöns Bibliotek
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Bertil Henriksson Föreningen Norden, Ria Center m.m.
Devla Tomic Monter - ansvarig
Ove Skoog Villaägarna
Bodil Edenhagen Luleå Domkyrkoförsamling
Brita Ström S-föreningen, bagarstugan
Gustav Uusihannu Fritidsledare Hertsö Fritidsgård
Bo Wennström Boende Hertsötorget

 
§ 57 Mötets öppnande

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

Den föreslagna dagordningen godkändes med vissa tillägg i ”Övrigt”.
 
§ 59 Val av mötessekreterare  

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

Ordförande gick igenom föregående protokoll. Mötet gav sitt godkännande.
 
§ 61 Utvärdering av Hertsödagen 2012

Karl Degerman: Det var 8:e året i rad och det tilltar i antal besökande för varje år. I år 
var det flest antal besökare sen starten för åtta år sedan. Det var också ca 20-25 
extra platser mer än förra året. Man beräknade att det kom ca 11000 - 12000 personer 
i år. Det var lite bekymmersamt med bokbussen som stod utanför staketet på 
parkeringen. Bilar, cyklar och mopeder var störande och lite farligt runt bokbussen. 
Nästa år ska bokbussen också placeras innanför staketet. På kvällen var det ca 500 – 
600 personer på samkvämet där stämningen var god.

 
§ 62 Informationsmöte om Hertsötorget m.m.

Karl Degerman: Förra året hade vi en informationskväll i Hertsöskolans aula angående 
byggnationen av Hertsö centrum. Ska vi ha en informationskväll i år också?
Beslut: Vi ordnar ett nytt informationsmöte den 8/11 kl. 18.30 i biblioteket. Reservdag 
blir 15/11 om det skulle bli någon ändring.
Vi bjuder in Lulebo, Jan Unga, Nåjden (byggföretaget), Lars Taavo (ICA), Tekniska 
förvaltningen och kanske någon mer.
Vi sprider informationen om mötet med en annons i tidningen Extra, Hertsöns hemsida 
samt egna sändlistor som de flesta organisationer har.

 
 
 



 
§ 63 Hertsö Fritidsgård

Gustav Uusihannu: Jag har utbildat mig till fritidsledare, jag är fotbollstränare för 
ensamkommande barn, när jag blir äldre så kommer jag att satsa på politiken. Det blir 
mycket trevligt att återkomma till Hertsö Fritidsgård där jag alltid har trivts enormt 
bra. Det är Luleås största fritidsgård och jag beräknar att den ska öppnas den 5/10 på 
kvällstid. Öppettiderna kommer att bli tisdag – torsdag kl. 18.00 – 21.00 samt fredag kl. 
18.00 – 23.00. Vi får se om vi ska ha öppet dagtid också. PRO har verksamheter där nu 
så vi måste samarbeta med dem. Ungdomar mellan 13 – 19 år är välkomna. Även äldre kan 
komma dit under förutsättning att de inte tar över verksamheten utan istället kan 
tänkas hjälpa till som ledare.

 
§ 64 Inbjudan till föreläsning

Karl Degerman: Vi har ju haft olika föreläsare på våra möten under åren, ska vi 
fortsätta med det?
Gustav Uusihannu: Eftersom vi får en ny landshövding så kan vi ju bjuda in honom.
Beslut: Gustav undersöker om det går att få ”loss” honom. Om inte så bjuder vi in Jan 
Unga istället.
 

§ 65 Rapporter från Hertsöns nätverk
Bodil Edenhagen: Nu på söndag kl. 11.00 kör vi igång igen efter sommaren. Vecka 37 på 
tisdag kl. 14.30 – 16.30 kör vi igång med ”Efter plugget” som är till för killar och tjejer 
mellan 7 – 12 år. Vi hittar på en massa roliga saker tillsammans, såsom bakning, pyssel, 
utomhusaktiviteter, filmvisning, läxhjälp, lekar och andakter. Se bilaga som skickas med 
detta e-brev.

 
Vi kommer också att ordna en ”Levande” Adventskalender där 23 personer eller 
föreningar på Hertsön kan anmäla sitt intresse att delta. Se bilaga som skickas med 
detta e-brev.

 
Devla Tomic: Nästa vecka kör vi igång med montern i gallerian igen. Först ut är 
Miljögården. Lista på deltagare är utdelad. Kom ihåg att meddela mig ifall det blir någon 
ändring eller att ni uteblir den vecka som ni ska vara i montern.

 
Brita Ström: Förra veckan hade vi en välbesökt surströmmingsmiddag. Den 26/9 har vi 
öppet möte i S-föreningens lokal på Harslingan. Angående bagarstugan så lastas veden in 
i vedboden p.g.a. att folk hämtar ved därifrån och kör iväg. Bagarstugan är väldigt 
välbesökt, kanske beroende på den svala sommaren.

 
Stefan Hult: Hertsö Skoterförening förbereder nu inför vintern med att vi samlas en 
dag eller två under september för att gå ut på skoterleden och röja sly. En till bom över 
vägen ska förhindra att folk tar sig till skoterstugan för att köra bort all ved m.m. I 
övrigt så är alla välkomna att fika och grilla i skoterstugan. Hemsidan: 
www.skoterklubben.net 

 
Maine Carlsson: Besökte Örnäsdagen i lördags, där vi marknadsförde oss själva.
Den 20/9 har vi bokcafé, och 14/10 är det barnteater av Luleå Stassteater.

 
Bertil Henriksson: Förra veckan var jag på ett så kallat samordnarmöte som handlade om 
Hertsöns framtid. Vi måste hjälpas åt att ta väl hand om vår natur ute på Hertsön. Det 
finns framtidsplaner om Lövskärsvägen m.m.
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Ove Skoog: Det har inte hänt så mycket under sommaren men den 4/8 var vi på en 
skärgårdstur ut till Junkön. Det var en mycket trevlig och lugn resa, inga vågor.

 
Karl Degerman: Den 27/10 har LSK en säsongsavslutning i Hertsöskolans matsal kl. 
18.30. Den 8/12 är det julmarknad i Hertsö Centrum. Scenen är äntligen på gång att 
flyttas in på LSK:s område. Förhoppningsvis blir det ganska snart.

 
§ 66 Övriga frågor

Karl Degerman: Fredrik Lundh Sammeli har besökt oss och var imponerad över att 
Hertsön är en så aktiverad stadsdel.
Budgeten: Pengarna för Fritid I Norr är struket.

Biblioteket har beviljats anslaget som sökts.
Anslaget för ”rulltårtsracet” den 6/12 kl. 16.30 – 18.00 är också beviljat.

 
Bodil Edenhagen: Jag har varit på ett möte som handlade om Luleås framtid och hur det 
kan se ut år 2050. Det är väldigt mycket som är på gång i Kommunen.
Kan vi tänka oss att ordna ett café för arbetslösa någonstans? Det kan tänkas vara 
idérum eller röda korsets lokal i Hertsö Centrum, det behöver ju inte ordnas en speciell 
lokal för detta. Det framkom dock att röda korsets lokal eventuellt ska läggas ner.
Beslut: Vi funderar vidare på saken.

 
Bertil Henriksson: Det har suttit en anslag om vården av gamla, jag vill bara trycka på 
att vi ska tänka på våra gamla i samhället och försöka se till att de får ett drägligt liv.
Hertsödagen var som vanligt en trevlig och ordnad tillställning.
Örnäsdagen var också en trevlig dag.
Hertsöträsket med omnejd blir lite då och då vandaliserat, grillplatser förstörs, 
skadegörelser på befintliga byggnader m.m. 

 
§ 67 Nästa möte

Vi beslutade om alla datum innan julledigheten enligt följande:
2/10 kl. 10.00 – 12.00
6/11 kl. 10.00 – 12.00
18/12 kl. 10.00 ett kort möte (träff) därefter kl. 11.00 – 13..00 jullunch.

 
§ 68 Mötets avslutande

Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade 
mötet.

 
 
 
 
 
 
 

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


