
 

Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 9 2012

 
Dag/Tid: tisdag 4 december kl. 10.00 - 12.00

 
Plats: Hertsö Kyrka

 
Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Kjell Lundman PRO Hertsön - Lerbäcken
Maine Carlsson Hertsö Bibliotek
Mårten Ström Hertsö Bagarstuga
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Svante Rosendahl LSK
Bertil Henriksson LSK, Ria Center m.m.
Gerda Henriksson RIA
Kristina Oja AMF
Devla Tomic´ AMF
Ove Skoog Villaägarna
Katrina Wikström Lulebo AB
Bodil Edenhagen Hertsö Kyrka
Lars Erik Larsson Hjärt- och Lungsjukas Förening
Bo Wennström Boende Hertsö torg
Ullacarin Palm Stadsbyggnadskontoret
Gustav Uusihannu Hertsö Fritidsgård
 

 
§ 96 Mötets öppnande

Karl Degerman hälsade alla välkommen och förklarade mötet för öppnat.
 
§ 97 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.
 
§ 98 Val av mötessekreterare  

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

Föregående mötesprotokoll godkändes enhälligt.
 
§ 100 Verksamhetsberättelse 2012

Karl Degerman: Verksamhetsberättelsen är klar och inlämnad. Bodil Edenhagen har 
varit behjälplig med skrivningen.
 
§ 101 Godkännande av verksamhetsplan 2013

Karl Degerman: Verksamhetsplanen är också inlämnad för 2013. Vi fortsätter på den 
inslagna vägen med aktiviteter som tidigare år, eventuellt kan vi lägga till någon aktivitet 
med hjälp av extra pengar där man måste vara minst två föreningar som samarbetar.
 
§ 102 Rulltårtsprojektet torsdag 6 december

Karl Degerman: Aktiviteten i gallerian är kl. 16.30 – 18.00. Devla Tomic´ ordnar med 
en affisch som visar att det är Hertsö Områdesgrupp som står för engagemanget.
 
 



 
§ 103 Julmarknaden

Karl Degerman: Jag påminner om att det inte är någon ”loppismarknad” utan enbart 
seriös försäljning av produkter. 

Luciatåget uppträder kl. 13.00.
Det ordnas hästskjuts som vanligt på torget.
100 godispåsar delas ut till barnen. (Ej till vuxna).
Jultallrik är till försäljning för 75 kr. Förra året var det ca 300 gäster som åt.
Polisen visar upp sin utrustning och pratar om sin verksamhet.
Hertsö Bibliotek har bokrea den här dagen.
Fritidsgården kommer att hålla öppet kl. 10.00 – 15.00.
Det här skulle inte gå att ordna utan sponsorer. Det är 10 sponsorer som stöttar den 

här verksamheten.
 

§ 104 Lussecupen
Gustav Uusihannu: Lussecupen går av stapeln fredag 14 – lördag 15 december. Då är 

det full aktivitet i sporthallen. Badhuset kommer också att ha öppet på fredag kväll, så 
förhoppningsvis kommer det mycket gäster dit och badar.
 
§ 105 Jullunch tisdag 18 december

Karl Degerman: Det finns en lista som ni som vill äta jullunch skriver upp er på.
 
§ 106 Rapporter från Hertsöns nätverk

Karl Degerman: Vi arbetar bl.a. med att förbereda hur ytan där golfbanan har varit 
ska se ut, vi måste nämligen ta hänsyn till att Hertsödagen har expanderat en hel del. 
Nästa säsongs fotboll är också i planeringsstadiet. Vi håller också på att byta ut 
medlemssystemet, och det är ett gigantiskt jobb. Luleå Hockey behöver låna våra 
omklädningsrum för sina aktiviteter.
 

Stefan Hult: Hertsö Skoterförening har ”säkrat” bommen ytterligare mot eventuella 
intrång på området. Det ska byggas stadigare plattform för veden utanför vedboden. 
Uppmärkning av skoterleden måste förbättras med nya ledkryss samt måste två broar 
över diken förbättras. I övrigt väntar vi på mycket snö.
 

Kjell Lundman: PRO fortsätter med sina cirklar i Hertsö Fritidsgård och julfesten 
fungerar som vanligt.
 

Kristina Oja: Onsdagen den 12 december har vi öppet hus i Idérum (gamla konsum).
Teaterföreningen jobbar med en barnteater.
Eventuellt kommer det att bli en vuxenteater framöver.

 
Ove Skoog: Lördagen den 1 december ordnade Villaägarna en resa till Haparanda och 

Ikea där. Det blev 81 personer som åkte med. Vi åkte upp till Kukkolaforsen för att äta 
och alla var nöjda med den utsökta maten som serverades där.
 

Gerda Henriksson: Vi har haft klädinsamling där kläderna går till fattiga m.fl.
Det serveras mat sista fredagen varje månad till de hemlösa och det är välbesökt. 

Det finns ca 175 hemlösa i Luleå Kommun, så tänk på dem också i juletider.
Kyrkan är till stor hjälp med allt, ett stort tack till dem.

 
 
 
 
 

 



 
Gustav Uusihannu: Vi har ett bra samarbete med Hertsöns badhus.
Fritidsgårdens personal har varit till Bryssel i tjänsteärende.
Vi jobbar mycket med ensamkommande flyktingbarn.
Vi samarbetar även med Hertsökyrkan under julen.

 
Bertil Henriksson: Jag besöker ofta Idérum, ett mycket intressant ställe att besöka.
Jag har varit på en kurs om integrering där vi fick jobba med grupparbete. Vi blev 

indelade i 12 grupper. Resultatet ska föras vidare upp till regeringsnivå.
 

Devla Tomic´: Det har varit ett intensivt intresse av montern under november 
månad. Hertsön har lyfts fram ordentligt, positivt, bland besökarna.

De som är intresserade av att visa upp sig i montern tar kontakt med mig.
 

Maine Carlsson: Under barnboksveckan så firades det att Alfons har fyllt 40 år.
Vi har aktiviteter på kvällstid också.
Vi kommer att närvara på julmarknaden.

 
Katrina Wikström: Från och med den 14 januari så efterträds jag av Conny Bergvall 

på min post. Vi kommer att samarbeta året ut. Mitt nuvarande telefonnummer är:
0920 -23 67 22.
Det finns en typ popularitetslista där Hertsön har stigit i popularitet, det är ju 

positivt.
Den 8 december står Lulebo i montern i gallerian och då bjuds det på glögg m.m.
Alla lägenheter på Hertsön är uthyrda.

 
Mårten Ström: Det fungerar bra med bagarstugan, den bokas kontinuerligt.
Vi satsar på företag som vill baka.
Nu förbereder vi med bakning till julmarknaden den 8 december.

 
Bodil Edenhagen: Vi kommer att delta på julmarknaden den 8 december.
Den 9 december har vi en familjemässa.
Tyvärr så blev det för få anmälningar till den s.k. adventskalendern. Vi gör ett nytt 

försök nästa år.
 

Lars Erik Larsson: Det är intressant att stå i montern i gallerian. Det rör sig mycket 
folk där och många vill stanna till och prata. Ett intressant ämne är just hjärt- och 
lungräddning samt hjärtstartare.
 

Svante Rosendahl: Vi som tillhör det starka gardet – gamla LSK – har vårat månatliga 
möte imorgon. Jag föreslår också att vi har vårat nästa möte här i kyrkan, Bodil har 
ordnat så fint med mackor och kaffe. Vi försöker även få hit en docka för övning i hjärt-
och lungräddning så vi blir bättre på det.
 
§ 107 Övriga frågor

Karl Degerman: Nästa år firar vi att Hertsön har funnits i 40 år i sin nuvarande 
form. Vi  bör bilda en arbetsgrupp som tar tag i detta.

Beslut: Kalle, Katrina, Conny, Gustav, Maine, Bodil och Stefan ingår i arbetsgruppen.
Mårten Ström: Man kanske kan ha en aktivitet på ca en vecka eller liknande. Det bör 

ingå mycket kultur och idrott.
Karl Degerman: Vi startar upp arbetet i januari. Jag försöker ordna 

en ”jubileumslogga” inför kommande evenemang.
 
 
 



 
 

Bertil Henriksson: När kommer scenen utanför ICA att flyttas?
Karl Degerman: Den står klar att flyttas men det kommer aldrig någon kranbil. I 

dagsläget vet jag inte riktigt varför ingenting händer. Vi får vänta och se.
 

Karl Degerman: Det här med media, hur ska vi förhålla oss till dem? Ska vi gå in för 
helheten, alltså Områdesgruppen eller ska vi prata för egen del?

Katrina Wikström: Gör klart för journalisten vad som gäller, vem jag för talan åt. 
Exempelvis så är ju 40 – årsjubileet en Områdesgruppsfråga.

Kjell Lundman: Var noga med att tala om för vem jag gör uttalandet.
Beslut: Arbetsgruppen pratar med media.

 
Kristina Oja: Vi ska väl fundera på någon vinteraktivitet runt hälsans stig. I år hinner 

vi inte ordna något men till nästa år.
 

Ullacarin Palm: Luleå Kommun har tagit fram olika ”program” som tar upp en massa 
saker om framtiden för kommunens olika verksamheter.

Program A handlar om: Alla jämlika.
Program B handlar om: Rum för möten.
Program C handlar om: Kuststaden Luleå.
Program D handlar om: Plats för mer – Luleå stads- och landsbygd.
Program E handlar om: Ledande nordlig region.
Program F handlar om: Resor och transporter.
Sen finns det en lunta som heter: Trygghetsbilder i Luleå Kommun 2012 – 

undersökningsresultat. Det är en analys byggd på de boendes egna uppfattningar.
Alla program finns på nätet under Luleå Kommun samt kommer en uppsättning att 

finnas hos Områdesgruppen, lämpligen hos ordförande Karl Degerman.
 

Gustav Uusihannu: Renoveringen av badhuset var ca 34 miljoner från början men har 
nu stigit till ca 50 miljoner kronor. Risken är kanske att det byggs ett helt nytt badhus 
på Örnäset i anslutning till Aronsbadet. Det vore inte bra att bli utan badhus på Hertsön.

Mårten Ström: Med anledning av att Hertsön består av så många invånare så är 
risken väldigt liten att badhuset läggs ner.
 
§ 108 Nästa möte

Tisdagen den 22 januari kl. 10.00 – 12.00 i Hertsö Kyrka.
 
§ 109 Mötets avslutande

Dagens mötesordförande tackade Bodil Edenhagen för att vi fick vara i kyrkan samt 
mötesdeltagarna för visat intresse och önskade alla en riktigt god jul och avslutade 
mötet.

 
 
 
 
 

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


