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Vi firar Hertsön 40 år med aktiviteter under hela 2013.
 
Kan föreningsliv/personer/verksamheter bidra till festligheterna enl 
nedan?
OBS att alla dessa idéer inte är enskilda aktiviteter utan många bör 
inrymmas under gemensamma rubriker, ex vis Festligheter för barn på 
torget.
 
Allmänt: fotograferings skall göras i samband med alla aktiviteter så att 
vi kan göra en fotoutställning i samband med ”slutfestligheterna”.
 
Områdesgruppen
● Köp närodlat, torghandel samarbete med Koloniträdgårdarna. Vem har några 

kontakter med Koloniträdgårdsföreningen? Mårten kollar.
● Cirkus, finns cirkusskolan på sommaren kvar? Uppvisning. Vem vet något om 

den? Kontaktperson? Vet Eino något? Gustav kollar?
● Musik/teater/uppträdande för de boende i Årgångshuset, Hertsögården, de olika 

gruppboendena som finns på Hertsön. Har någon tips? Brita och Maine kollar.
● Frimärksutställning i Gallerian. Vem känner någon kontakt? Mårten kollar
● Dressyrövningar med hundar på torget. Vem har någon kontakt? Kalle kollar.
● Aktiviteter för de allra minsta, babymassage, babygym, babysim odyl. Någon som 

har idéer? Bodil kollar.
● Finns finska föreningen kvar? Lär dig/njut av att bada bastu på badhuset. 

Bastuakademin finns de i Luleå? Eino kollar.
 
Flera aktörer
● Festligheter på torget för barn, hoppborg, fiskdamm mm,mm Datum bestämt till 

den 15 juni.
● Musikaktiviteter. Bör vi samordna med Ungdomsdagen som går i maj?
● Sluthalabalunsen i skolans matsal..Går av stapeln den 30/11.

 
Maine o Biblioteket
● Utställning om Hertsöns historia på Biblioteket
● Musikaktiviteter, Pierre?
● Kollar upp logga. Klart

 
LSK och Kalle D
● Fotbollsturnering på LSK, andra föreningar, företag, organisationer som tävlar mot 

varandra.
● Boulétävlingar
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● Fototävling, - tag ditt bästa foto av Hertsön. Kalle meddelar www.hertson. Bör vi 
göra ett vykort ev bästa bilden?

● Lucia eller adventsjoggen längs Hälsans stig.
● Sticka/virka lappar till ett stort jubileumstäcke (värmen från Hertsön) som sedan 

kan pryda ex vis trapphuset på Årgångshuset, Äldreboendet på Hertsögården?? 
Kalle meddelar www.hertson.

● Jubileumsfotbollsmatcher på LSK, veterantävlingar?
● Klädbytardagar på torget/LSK
● Sköter om ekonomin kring de olika evanemangen.

 
Kristina Oja
● Teater, skulle man kunna uppföra någon del/avsnitt av Hertsö Happening på 

utescenen Hertsö Torg?
● Miljögården, aktiviteter
● Kan man tänka sig någon form av öppet hus på Idérum där man får lära sig att ex 

vis byta en dragkedja, lägga upp ett par byxor, sy in eller sy ut.
● Kan Idérum ta fram ett gosedjur, typiskt för Hertsön, årets julklapp 2013?
● Tag vara på dina gamla möbler, måla om, bygg om, återanvänd. Idérum.
● Fototävling, Kristina du vet mer om Alf.
● Teaterföreställning för barn.

 
Conny
● Bygg is- snöskulpturer på torget.
● Gratis fiske en dag i Hertsöträsket, grilla korv umgås.

 
Conny o Gustav
● Maskerad på badhuset

 
Gustav
● Biljardtävling på fritidsgården
● Prova på salsa, sumba eller dyl i sporthallen.
● Tonårsdagen med olika aktiviteter
● Filmen om Hertsön. Startskottet för jubileumsåret den 30/1.

 
Maine och Gustav
● Måla/rita en teckning över Hertsön finaste plats (skolan) tävling
● Uppsatsskrivning på Hertsöns skolor kring en trevlig upplevelse som hänt på 

Hertsön.
● Uppsatsskrivning på skolorna. Vad tycker barn som inte är födda i Sverigeom att 

bo på Hertsön? Finns det något man saknar.
 

Katrina och Conny
● Sticka/virka lappar till ett stort jubileumstäcke (värmen från Hertsön) som sedan 

kan pryda ex vis trapphuset på Årgångshuset, Äldreboendet på Hertsögården?? 
● Aktiviteter i Ridhuset för barna, prova på att rida.
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● Teater Scratch (? för stavning) gör något kring Hertsön som spelas på scenen som 
flyttas till LSK.

● Vilka har bott längst på Hertsön? Uppvakning i någon form. Villaägarna kollar 
också.

● Köp jubileums T-shirt, fyndig text med tummen upp för Hertsön, Hertsön värmer 
eller dylikt.

● När är torget färdigt så att aktiviteter kan förläggas där, scenen och scenen på 
LSK?

 
Stefan
● Skoteraktivitet i skoterstugan.
● Motorcyklar

 
Pro och Vårdcentralen
● Ett friskare Hertsön – blodtrycksmätning i Gallerian, hjärtstartning, Hertö 

Vårdcentrals engageras bla
● Föreläsningar i aulan kring hälsa, narkotika, rökning, LCHF, med polis, VC, olika 

Gym.
● De äldres dag där man kan samla olika aktiviteter, Pro mfl

 
Brita 
● Baka pizza i bagarstugan, ät upp den tillsammans med grannen.
● Politikerdagen, vad vill våra politiker med Hertsön?

 
 

Devla och Kyrkan
● Lär dig laga mat från Bosnien, Irak, Afganistan mfl matlagningskurs i skolan.
● Modevisning, kläder från hela världen. Kan det göras i samband med slutfesten i 

skolan? Kan vi servera mat från hela världen vid slutfesten?
 
 
 

Tillkommande idéer från områdesgruppen
● Tipstävling. Har visst gjorts någon tidigare?
● Quiss, Gustav kollar upp.
● Fair trade city. Bodil och Ullacarin kollar.
● Skall vi göra en Hertsöbakelse, tävla?
● Kulturveckan v 8. Bodil kollar upp.

 
Katrina
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