Protokoll nr 2 2013Fört vid möte med Hertsöns områdesgrupp
Dag/tid

onsdag 20 mars kl. 10.00 – 12.00

Plats

LSK:s kansli

Närvarande

Karl Degerman

Luleå SK, ordförande

Kjell LundmanPRO
Katrina Wikström

Lulebo AB

Susanne Sjölund

fritidsförvaltningen

Fanny Sihvonen

Lerbäcken

Svante Rosendahl

Gamla LSK

Gerda Henriksson

RIA, Föreningen Norden ,(LSK)

Bertil Henriksson

SV. Nordkalottkommittéen, (LSK)

Bo Wennström

Årgångshuset Hertsötorg

Ove Skoog

Villaägarna

Brita Ström

bagarstugan, Sföreningen

Maine Carlsson

Biblioteket, sekreterare

§ 22

Karl Degerman hälsade välkommen och efter sedvanlig
presentationsrunda förklarade han mötet öppnat.

§ 23

Dagordningen godkändes.

§ 24

Till sekreterare för mötet valdes Maine c.

§ 25

Föregående protokoll lästes upp och Karl D förnyade uppmaningen
till alla att skicka in sina bidrag till Hertsönytt senast 31 mars!

§ 26a

Susanne Sjölund presenterade sig och sitt arbete som
verksamhetsutvecklare på fritidsförvaltningen., bl a om flytten och
iordningställandet av Stadion Kronan. Just nu arbetar hon med tre
stora utredningar, Arcushallen, Skogsvallen och Hertso badhus.
Det sista är också anledningen till besöket hos områdesgruppen.
Inget är ännu bestämt om badhusets öde men valet står mellan att
riva, renovera eller bygga nytt. Alla alternativen är dyra och därför
utreds även samordningsvinster med placering nära en

utomhuspool t ex Aronsbadet.
En livlig diskussion uppstod där mötet var rörande enigt om att
den enda tänkbara platsen för badhus med eller utan pool var
Hertsön. Stort barnantal, tillgänglighet, parkeringsplatser, fortsatt
positiv utveckling, planering av nytt bostadsområde var några
argument som framfördes.
Gruppen beslöt att ordna ett öppet möte om badhusfrågan,
eventuellt i samband med det redan planerade politikermötet i maj
(ett evenemang i samband med Hertsöns 40 årsfirande).
Brita S. fick i uppdrag att hålla kontakt med Susanne S. För vidare
planering
§ 26b

UllaCarin P berättade om arbetet med hållbara stadsdelar (se bif.
dok.). Man håller på att ta fram verktyg, checklistor för att testa de
olika programmen i verkligheten i en vald stadsdel, Hertsön.
Områdesgruppen kommer att inbjudas till delar av arbetet via
föreläsningar, workshops 0ch dialoger.

§ 27

Hertsön 40 år
Katrina W gick igenom aktivitetslistan som är utskickad till alla. Vi
prickade av de aktiviteter som är genomförda och Katrina sa till om
skärpning till alla oss som ännu inte meddelat datum för planerade
festligheter! Ett översiktligt kalendarium är utskickat.
Karl D./Maine C föreslog att idéer om evenemang ska skickas till
”40gruppen” för beredning och förslag till beslut i områdesgruppen
(epost till Karl D). Beslut: ja Särskild info om detta till alla på
maillistan. 40gruppen träffas på Lulebos kontor fredag 5/4 kl.
9.30
Katrina tog upp diskussion om förslag till grafittitävling. Många är
tveksamma till idéen och gruppen beslöt att stryka den aktiviteten.
Brita S : det var ca 25 personer i Gallerian 19 mars som stickade
rutor till vår gemensamma filt. Bra!
Karl D: Tshirt med tryck (Hä finsch mäir i Häschoi) snart klar
förutom priset.
Kjell: schackturneringen kommer att hållas i fritidsgården 15 juni.
PRO och Mats Reimhagen, kyrkan, håller i trådarna.
Fråga från UllaCarin: hur sprider vi information om
jubileumsaktiviteterna till hertsöbor med annat språk än svenska?
Mycket bra fråga, många djupa pannveck, detta måste vi lösa!

§ 28

Nätverket
LSK: säsongen drar igång med plogning av fotbollsplan och
utbildning av ledare.
PRO: bjuder in SvenÅke Lundbäck till medlemsmöte 26 mars
Lulebo/Katrina: utreder möjligheten att bygga billiga bostäder för
unga. Svårt…
Gamla LSK: ny ordförande, Karl D, ska försöka ordna möten även
på kvällstid (nu endast dagtid) för att ge även yrkesverksamnma
möjlighet att delta
RIA: ny styrelse
Nordkalottkomm.: föreläsningar bl a om kvinnors situation i
Barenstregionen och om vem som äger skogen.
Villaägarna: årsmöte med besök av Räddningstjänsten som visar
hjärtstartaren
Bo W: förslag om kommunal tjänst som samordnare för
undergrupp till områdesgruppen för att ta tillvara boendes
intressen. Beslut: avslag

§ 29

Övriga frågor
Karl D.: förslag att vi ansöker om 12 000 kronor ur allmänna potten
för aktivitetsdagen/provapå dagen på Hertsö IP i maj.Beslut: ja
De som vill ha plats för loppis på Hertsödagen måste anmäla sig
redan nu.
Processorkestern som fyller 20 år i år ska uppträda på
Hertsödagen.
Förslag från Barbro Lundgren (f d biblioteket) om att dra upp ett
skidspår runt hela Kalvholmen skickar vi för vidare behandling till
Conny B.,Lulebo.
Bertil H. Det har brunnit i ett par containrar på Idérums område.
Håll uppsikt!

§ 30

Nästa möte onsdag 17/4 kl. 10.00 LSK:s kansli

Karl Degerman

Maine Carlsson

Ordförande

Sekreterare

