Protokoll

Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 6 2012
Dag/Tid:

tisdag 2 oktober kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK: s Kansli

Närvarande: Karl Degerman
Luleå SK
Anette Berglund
Fritidsförvaltningen
Kjell Lundman
Ordförande PRO Hertsön - Lerbäcken
Stefan Hult
Hertsö Skoterförening
Svante Rosendahl
Gamla LSK
Bertil Henriksson
Nordkalottkommittén, LSK
Gerda Henriksson
LSK, RIA
Kristina Oja
AMF Luleå Kommun
Devla Tomic
Monter – Luleå Kommun
Jenny Wikström
Luleå Kommun
Gustav Uusihannu
Hertsö Fritidsgård
Oliver Högnelid
Hertsö Fritidsgård
Victor Hannu
Hertsö Fritidsgård, LSK
Ove Skoog
Villaägarna
Katrina Wikström
Lulebo AB
Bodil Edenhagen
Luleå Domkyrkoförsamling
Lars Erik Larsson
Hjärt- och Lungsjukas förening i Luleå
Ullacarin Palm
SBK Luleå Kommun
Brita Ström
Hertsö S-förening (Bagarstugan)
Bo Wennström
Boende årgångshuset Hertsötorg

§ 69
Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade oss välkommen och förklarade mötet för öppnat.
En kort presentation av alla i och med att det fanns några nya närvarande.
§ 70
Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 71
Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.
§ 72
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.
§ 73
Informationsmöte Biblioteket 8 november 2012
Karl Degerman: Mötet startar kl. 18.30, funktionärerna samlas kl. 17.30.
Gustav Uusihannu: Jan Unga kommer. Dock kunde inte landshövdingen komma p.g.a.
tidsbrist.
Kristina Oja: Ska undersöka med miljögården om de kan baka och fixa kaffe.
Brita Ström: Ska fråga snällt Herr Mårten Ström om han kan ställa upp som
konferencier.

§ 74
Anmälan till julmarknaden, föreningar
Karl Degerman: I år är julmarknaden lördagen den 8 december. Jag påminner om att
det inte är någon ”loppis” utan en vanlig försäljning m.m. av föreningarna.
§ 75
Scenen Hertsötorget, information
Karl Degerman: Nu är scenflytten på gång. Förberedelser är gjorda med balkar under
scenen för att kunna lyfta den. När den väl står på den nya platsen på LSK:s område så
måste den rustas upp. Det är ansökt om pengar för den upprustningen. Kent Karlsson
håller i ”trådarna” så att flytten blir verklighet.
§ 76
Nya projekt
Gustav Uusihannu: Jag har ansökt om pengar från den fria potten för att göra ett
områdesevent på Hertsön. Tanken är att arrangera en fotbollsturnering i Hertsö
sporthall där vi dessutom, inför, under och efter evenemanget skapar konstverk med
anknytning till fotboll. Inblandade är Hertsö Fritidsgård, Hertsöskolan, LSK samt HIF.
Givetvis ska det vara en drogfri tillställning.
Karl Degerman: Om det nya torget blir klart kring årsskiftet så kan man ordna någon
aktivitet där under våren 2013. Tanken är att så många föreningar som möjligt kan delta
i någon form.
Det har påbörjats ett projekt med kyrkan, Soc. samt SISU som ska pågå från
september 2012 – september 2013. Vid eventuella frågor, kontakta Helena Lindvall på
070-350 75 29.
Bertil Henriksson: Är det någon som vet något om moskén som ska byggas på
Hertsön?
Karl Degerman: Jag vet ingenting om detta ärende.
§ 77
Rapporter från Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Den här säsongen går mot sitt slut och vi har påbörjat planeringen
för nästa säsong. Där golfbanan har varit ska det bli konstgräs och ”småplaner”. Det
funderas på att eventuellt börja spela bandy på Hertsön. Den 27 oktober har vi en s.k.
klubbavslutning med god middag m.m. Under vecka 40 har vi ungdomsavslutning på
Hertsö IP.
Jag vill också påminna om att det är den 6 december som fikat är i gallerian mellan
kl. 16.30 - 18.00.
Devla Tomic: Onsdagen den 7 november kl. 15.00 kommer Yvonne Stålnacke att
inviga ”Romsk inkludering” i montern i gallerian. Luleå är den femte kommunen i landet
som fått detta projekt.
Kjell Lundman: PRO är kvar på Hertsö Fritidsgård och samarbetet med fritidsgården
går utmärkt. Dock så glömdes PRO bort när låsen byttes ut, det blev lite krångel just då.
Bodil Edenhagen: Den 14 oktober har vi en familjegudstjänst i kyrkan där det
kommer att serveras mat efteråt.
Med anledning av farhågor om krematoriet så har jag tagit reda på lite fakta. Det
blir landets renaste system vid årsskiftet 2012-2013. Man kan om man vill ordna ett
studiebesök för intresserade.
Angående den ”levande adventskalendern” så har jag gjort vissa ändringar som man
kan läsa om i bilagan som följer med protokollet.
Gustav Uusihannu: Fritidsgården öppnar igen på fredag den 5 oktober. Då är all
renovering klar.

Kristina Oja: Nu är Hertsö Teaterförening igång med planering för nya events igen.
Idérum (gamla Konsum) är öppet för allmänheten dagligen mellan kl. 10.00 – 15.00.
Miljögården har nu stängt på helgerna. Till våren öppnar man på helgerna igen.
Ullacarin Palm: Det är tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta speciellt med de olika
stadsdelarna i kommunen.
Brita Ström: Angående bagarstugan så är all ved under tak nu. Den har varit väldigt
uppbokad, mycket flitigt använd, det är glädjande. Miljögården hjälper till med att slå
gräset och hålla snyggt runt byggnaden.
S-föreningen har haft ett möte angående Hertsötorget.
Vad händer med den gamla båtuppläggningsplatsen? Det ser för hemskt ut där nu!
Det verkar som om ingen vet något om vad som ska hända där.
Katrina Wikström: Apropå båtuppläggningsplatsen så togs ett beslut för 6 år sedan
att det skulle planteras träd på området. Inget har dock hänt.
För Lulebos räkning så har vi haft en lugn sommar med bara lite klotter.
Vi diskuterar för närvarande belysningen i de olika kvarteren.
Den andra etappen på Lulsundsberget har börjat. Det drabbar tyvärr hyresgästerna
som bor där med oljud när det jobbas på den arbetsplatsen.
Lars Erik Larsson: Ärendet med en hjärtstartare i gallerian går vidare. Det är en
kostnadsfråga. ICA är fortfarande villig att ställa upp med lite pengar. Villaägarna är
också beredda att satsa 5000 kr.
Karl Degerman: Överlämnar en broschyr som visar att man kan hyra en hjärtstartare
för en vettig summa per månad.
Lars Erik Larsson: Det är något som jag tar med mig som alternativ.
Svante Rosendahl: Jag tillhör det ”gamla” LSK. Vi hjälper till med inträde till
matcher, parkeringsvakt m.m. Vi träffas första onsdagen i varje månad.
Bertil Henriksson: Jan Unga tycker att det är jättebra att Gustav Uusihannu är med
som ungdomsföreträdare i områdesgruppen.
Det pågår projekt för att förbättra skogar, stigar, vägar m.m. på Hertsön.
Allemansrätten måste vi vara rädd om.
Gerda Henriksson: Jag hjälper till inom RIA som tar hand om utstötta i samhället.
Tyvärr så blir det allt yngre, framför allt pojkar som inte har någonstans att bo eller
något att äta. Ingen tar hand om dem. En del har varit beroende av droger en längre tid.
Jag hoppas alla försöker hjälpa de utstötta med att lägga en slant i sparbössor som
finns på flera ställen. Allt arbete är ideellt. Det ska bedrivas försök med att ha öppet
hus sista fredagen i varje månad mellan kl. 11.00 – 13.00.
Ove Skoog: Villaägarna ska ha en föreningsträff 20 – 21 oktober i samarbete med
västerbotten. Vi planerar också för en Haparanda-resa (IKEA) samt besök i ett
värdshus.
§ 78
Övriga frågor
Anette Berglund: Den 3 oktober är det ett möte på fritidsförvaltningen där
ungdomsutskottet och områdessamordnarna är inbjudna. Dagordningen är följande:
1. Vad förväntar sig områdessamordnarna/områdesgrupperna av ungdomsutskottet
och av fritidsnämnden?

2. Hur ser det ut på områdena och hur jobbar man?
3. Planerad områdesverksamhet under resten av 2012.
4. Områdesverksamheten 2013, nya avtal.
5. Fria potten 2013, 2 – 4 ansökningstillfällen per år på förslag.
6. Genomgång av ansöknings- och redovisningsblanketter för den fria potten.
7. Kommande möte med områdessamordnarna – ta med kalender.
8. Övriga frågor.
Katrina Wikström: Jag kommer att sluta på Lulebos kontor på Hertsön till årsskiftet.
Gustav Uusihannu: Det är ganska hög medelålder i områdesgruppen så det vore bra
om man kunde locka fler yngre personer att vara med i gruppen. Egentligen borde skolan
vara representerad här.
Anette Berglund: Skolan har ej tid att delta i områdesgruppen.
Karl Degerman: Båda rektorerna får alltid kallelse till mötena men de har aldrig tid.
Gustav Uusihannu: Anette, du kan ju e-posta till skolan och försöka påverka att
exempelvis elevrådet deltar här.
Anette Berglund: Vi erbjuder redan men rektorerna backar.
Bertil Henriksson: Var med och stötta insamlingen till världens barn genom att
skänka en slant i sparbössorna. Jag kommer som vanligt att gå runt med en sparbössa.
Bo Wennström: Anslagstavlan vid ingången till gallerian är heltokigt placerad. Man
står i draget från öppna dörrar och ska försöka läsa bland fladdrande anslag.
Varför är ingen affärsidkare med i områdesgruppen?
§ 79
Nästa möte
Tisdagen den 6 november kl. 10.00 – 12.00. Hertsö Fritidsgård
§ 80
Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade
mötet.
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