Protokoll

Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 5 2013
Dag/Tid:

tisdag 14 maj kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK: s Kansli

Närvarande:

Karl Degerman
Kjell Lundman
Maine Carlsson
Stefan Hult
Bertil Henriksson
Gerda Henriksson
Devla Tomic´
Conny Bergwall
Bodil Edenhagen
Ullacarin Palm
Gustav Uusihannu
Elias Pettersson
Niklas Källgren
Fanny Sihvonen

Luleå SK
PRO Hertsön - Lerbäcken
Hertsö Bibliotek
Hertsö Skoterförening
LSK, Ria Center m.m.
LSK, Föreningen Norden
AMF, mötesplats montern
Lulebo AB
Luleå Domkyrkoförsamling
Stadsbyggnadskontoret
Hertsö Fritidsgård
Praktikant
Praktikant
Lerbäcken

§ 43

Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 44

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 45

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 46

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes utan anmärkning.

§ 47

Hertsöloppet 16 maj
Karl Degerman: Annonsering i Norrbottens Kuriren, Norrländskan, Tidningen Extra samt
Hertsönytt.
Fina priser finns att lottas ut efter loppet.
Bodil Edenhagen har ordnat med deltagarkorten så de finns färdiga.
Just nu saknar vi någon som kan hålla i uppvärmningen men det löser sig.
Gerda Henriksson är sjukvårdsansvarig.
Bodil Edenhagen sköter kontakten med media.

§ 48

Ansökan till familjedagen 15 juni
Karl Degerman: Arbetsgruppen ”Hertsön 40 år” önskar lämna in en ansökan på 8000 kr för
det här evenemanget.
Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.
Lulebo går in med 2000 kr för annonseringen.

§ 49

Hertsön 40 år
Conny Bergwall: Enligt listan på alla önskvärda aktiviteter under jubileumsåret så är det
mycket som fallit på plats. Det finns dock en del saker att undersöka vidare innan det är
klart. Finns det någon som inte fått listan via e-posten så kan man kontakta Conny eller
Katrina på Lulebo.

§ 50

Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Fotbollen har kommit igång för fullt. Seriespelet har startat.
Det är mycket resande inför matcherna därför har vi en strikt trafikpolicy som följs inför
varje resa.
Vi har 30 – 40 % invandrare i laget vilket medför en del svårigheter med planering inför
matcherna såsom hjälp av föräldrar, mat m.m.
Gamla LSK har många egna aktiviteter men hjälper också till i LSK:s verksamhet i övrigt.
Fanny Sihvonen: Inget att framföra från Lerbäcken.
Bodil Edenhagen: Måndagar kl. 13.30 – 16.00 har vi sommarcafé för alla åldrar. Det ska
fortgå hela sommaren fram till augusti.
Från den 23 juni har vi gudstjänst udda veckor i kyrkan.
Den 27 juni samt 18 juli är bagarstugan bokad för barn som ska baka de dagarna.
Devla Tomic: Har haft flera föreläsningar om integration i skolan. Nästa föreläsning blir i
Jokkmokk den 12 juni.
Det har blivit väldigt populärt att virka och sticka ”fyrkanterna” som så småningom ska bli
ett jättestort täcke att hängas upp på väggen. Den 22 maj kl. 12.00 – 15.00 är det dags igen
för en gemensam arbetsinsats vid montern i gallerian.
Det finns önskemål från många att kunna träffas minst 1 gång per månad för en gemensam
aktivitet.
Maine Carlsson: Den här veckan har vi en så kallad bokbytarvecka där folk kan komma in
och byta sina lästa böcker mot olästa böcker. Det är viktigt att man tar lika många böcker
som man lämnar in på bordet så det inte blir en jättestor hög av ”privata” böcker. Detta
gäller alltså inte bibliotekets böcker.
Vi har startat ett projekt med Ipad - platta som ska vara till för de som vill lära sig
svenska. Tanken är att man ska kunna sitta ca en timme och använda sig av det
språkprogram som är installerat.
Gustav Uusihannu: Jag och praktikanterna har varit ner till Bryssel för att förkovra oss i
EU – kunskap. Utbildningen skedde på engelska.
Bertil Henriksson: Valborgsmässoaftonen var välbesökt med jättemycket folk. Dock tog
korven slut väldigt tidigt. Folket var väldigt hungriga. Synd att inte ljudanläggningen
fungerade när Bengt Augustsson höll sitt tal, det var många som inte hörde vad han sa.
Det var många som köpte majblomman på 1:a maj. Jag sålde för 2400 kr.
Det är en ny båthamn på gång nära ”stålverk 80 bron”.
Man får hoppas på att ”Gröna jobb” startar upp igen, det behöver jobbas med
vandringsstigar, diken, broar m.m. Även byggas timmerstugor.
Gerda Henriksson: Föreningen Norden ska fira Norges nationaldag den 17 maj kl. 17.45 på
Floras kulle inne i stan. Alla är hjärtligt välkommen.
Conny Bergwall: Vårstädningen med gatusopning m.m. är i full gång.
Det finns ingen ledig lägenhet på Hertsön. Allt är uthyrt.

Ullacarin Palm: Under våren 2013 arbetar Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Luleå

Tekniska Universitet i ett projekt för att kunna bedöma hur hållbar en stadsdel är. Den 23
maj kl. 13.00 – 14.30 är alla välkomna till LSK:s Kansli på Backmyrvägen 51 för att göra sin
röst hörd. Är man nöjd med Hertsöns utseende idag?
Kjell Lundman: Den 21 maj har PRO sin våravslutning med grillning vid bagarstugan.
Nästa möte blir den 27 augusti.
Stefan Hult: Snöskotersäsongen är över för i år. Nu går Hertsö Skoterförening lite grann i
vila för att under sensommaren – hösten börja jobba med slyröjning, översyn av skyltar och
broar m.m.
§ 51

Övriga frågor
Karl Degerman: Broschyren om Hertsö Områdesgrupp måste färdigställas.
Beslut: Bodil Edenhagen färdigställer den när hon fått det underlag som behövs.
Kontaktpersoner blir Karl Degerman och Stefan Hult.
Logga på framsidan blir det här året ”Hertsön 40 år”.
Scenen har nu äntligen kommit till LSK. Nu ska den ”bara” iordningställas och placeras
innanför staketet när marken har torkat upp. Pengar kommer att ansökas för att kunna
rusta upp scenen.
Bertil Henriksson: Vem sköter vårstädningen runt diken m.m.?
Karl Degerman: LSK kommer att städa så småningom när man blivit tilldelat område.
Stefan Hult: Den gamla båtuppläggningsplatsen ser ut som en jättestor soptipp. Hur kan
man göra denna plats så illa så att det liknar en sopstation?! Och till råga på allt gjort
denna plats till en snötipp!
Beslut: Stefan kontaktar ansvarig i kommunen. Förhoppningsvis tar det inte 9 år till innan
det blir något fint där.
Bertil Henriksson: Problemet med båtupplaget har varit på tapeten väldigt länge men
ingenting händer.

§ 52

Nästa möte
Tisdagen den 18 juni kl. 10.00 – 12.00 i Miljögården. Grillning.

§ 53

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 11.50.

Karl Degerman
Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Stefan Hult
Mötets sekreterare

