Områdesgruppsmöte tisdag 18 juni 2013 på Luleå Sportklubbs kansli
Deltagare:
Karl Degerman !
!
Luleå Sportklubb
Maine Karlsson!
!
Hertsöns bibliotek
Ingela Karlsson!
!
Hertsö bibliotek
Lars Erik Larsson! !
Hjärt- och lungsjukas förening Luleå
Bodil Edenhagen! !
Luleå Domkyrkoförening
Brita Ström ! !
!
Hertsöns bagarstuga och S-föreningen
Lisa Ståhl! !
!
Feriearbetare
Kjell Lundman!
!
PRO
Gustav Uusihannu! !
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Fanny Sihvonen ! !
Lerbäcken
Inez Thomasson-Olofsson!Fritidsnämnden
Ullacarin Palm!
!
Stadsbyggnadskontoret
Simon Brännvall! !
Feriearbetare
Gustav Larsson Flink!
Feriearbetare
Sebastian Sandlund!
Feriearbetare
Filip Johansson!
!
Feriearbetare
& 54 ! Ordförande Kalle Degerman öppnade mötet
& 55 ! Vi godkände dagordningen
& 56 ! Vi valde Gustav Uusihannu till sekreterare för mötet
& 57 ! Vi godkände föregående mötesprotokoll
& 58 ! Genomförda aktiviteter redovisades
& 59 ! Hertsöns 40-årsjubileum firas för fullt. Kommande aktiviteter är exempelvis:
- Gratis bakdag för barn i bagarstugan 27 juni och 18 juli kl 10-14. Det arrangeras av Luleå
Domkyrkoförsamling och man måste anmäla sig.
- I september blir det en utställning om Hertsöns historia på biblioteket
& 60 ! I augusti skall Hertsötorget invigas, datum är preliminärt 14 september. De som vill
delta under dagen ska komma till planeringsmötet tisdag 6 augusti kl 09.00 på Luleå
Sportklubbs kansli. 18 augusti kl 10-15 ska det vara en auktion på Miljögården!
& 61! Hyresgästföreningens punkt utgår då de ej kunde vara representerade
& 62! Vi diskuterade ”scenens” framtid och kom fram till att den är viktig för vårt område
och att den kommer att användas flitigt. En ansökan om medel till upprustning skall
skickas till fritidsförvaltningen.
& 63 ! Hertsödagen 10 augusti är fullbokad. Nästan 400 försäljare deltar. Bokbussen,
ponnyridningen, kommer och alla möjliga föreningar och organisationer av alla de slag har
aviserat att de deltar. En rejäl annonsering kommer att gå ut.
& 64 ! Hertsöns nätverk.
- Kalle informerar om fotbollsskolan. Den var lyckad. Han informerar även om trafikpolicyn
i Luleå Sportklubb.
- Bodil berättar om kyrkans aktiviteter under sommaren.
- Kvällsmässor 23/6, 7/7, 21/7 och 4/8
- Träffpunkt Hertsön måndagar 13.30-16.00. Sångstund 15.00

- Badaktiviteter 10 juni - 19 juli, brödbakning 27/7 och tors 18/7, utflykt till Klubbviken 4 juli
Mer info om dessa aktiviteter får man av kyrkan och det är även där man anmäler sig till
dessa. Det finns även flyers och affischer uppsatta.
- Kjell berättar att PRO ligger lågt under sommaren och börjar med verksamhet igen till
hösten
- Lars Erik berättar att Hjärt- och lungsjukas förening också ligger lungt under sommaren
- Inez berättar att det diskuteras mycket om badhuset i fritidsnämnden
- Ullacarin berättar att det arbetas inom ett nätverk som heter ”Ett levande och tryggt
Hertsön”. De kommer att delta vid två områdesgruppsmöten
- Maine informerar att bIblioteket har öppet tre dagar i veckan under sommaren.
- Brita informerar att S-föreningen ikväll har sitt sista möte inför sommaren
- Bagarstugan har vissa problem med vattnet men i övrigt är det mycket bra verksamhet
och många bakningar.
- Teaterföreningen har verksamhet och har uppträtt en hel del och fått mycket bra kritik
& 65 ! Övriga frågor:
- En beachflagga för områdesgruppen finns numera att låna. Den finns på Luleå
Sportklubbs kansli.
- Kommande områdesgruppsmöten blir 6 augusti kl 09.00 och tisdag 24 september kl
10.00 på Luleå Sportklubbs kansli!
& 66! Mötet avslutades

Efteråt bjöd Luleå Sportklubb genom utmärkte kocken Gunnel Larsson på riktigt goda
hamburgare med dryck! Tack LSK & Gunnel!

