Protokoll

Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 7 2013
Dag/Tid:

tisdag 24 september kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK:s Kansli

Närvarande:

Karl Degerman
Anna Koivisto
Kjell Lundman
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Jesper Strömbäck
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Svante Rosendahl
Bertil Henriksson
Devla Tomic´
Ove Skoog
Bodil Edenhagen
Lars Erik Larsson
Fanny Sihvonen
Christina Kero
Carola Pantzare
Conny Bergwall

Luleå SK
Fritidsförvaltningen
PRO Hertsön - Lerbäcken
Hertsö Bibliotek
Hertsö Bibliotek
Hertsö Skoterförening
LSK
LSK, Ria Center m.m.
AMF
Villaägarna
Hertsö Kyrka
Hjärt o Lung Luleå
Lerbäcken
Hertsöskolan
Unga Örnar
Lulebo

§ 67

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

§ 68

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 69

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 70

Godkännande av föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll och det godkändes av mötet.

§ 71

Invigningen av Hertsötorget
Karl Degerman: Det blev en fin invigning av hälso… Hertsötorget. Vi hade bara lite otur med
regnvädret som kom, dock var det bra för biblioteket, kyrkan och ICA då folk besökte
dessa ställen för att få skydd från regnet.
Bodil Edenhagen: Apropå Hälsotorg så kan man använda sig av det ordet vid olika
evenemang på torget som rör hälsa.

§ 72

Scenen Hertsö IP
Karl Degerman: Det kostar att restaurera scenen och vi har ansökt om pengar för det av
kommunen. Väggarna och scengolvet är ordnat, el är draget m.m.
Vi måste få fram vem som står som ägare till scenen, det finns olika bud på det.
Bodil Edenhagen: Socialdemokraterna har tydligen skjutit till pengar en gång i tiden,
kyrkan har också skjutit till pengar.
Kjell Lundman: PRO har också varit med på ett hörn.
Karl Degerman: Uppgifter om detta tas fram till nästa områdesmöte.

§ 73

Hertsön 40 år
Karl Degerman: Det har varit en lång process och det återstår några evenemang innan året
är slut. Bl.a.
Oktober: Kabaré med Hertsö Teaterförening
Vecka 46: Barnboksvecka på Hertsö Bibliotek
30/11: Avslutningsmiddag för Hertsön 40 år i Hertsöskolans matsal
4/12: ”Rulltårtsracet” i gallerian
7/12: Julmarknad

Lussecupen m.m.
§ 74

Julmarknad
Karl Degerman: Julmarknaden är den 7 december. Jag påminner om att det inte är någon
”loppismarknad” utan enbart seriös försäljning av produkter.
Luciatåget kommer att uppträda.
Jultallrik finns till försäljning. Det brukar vara ca 300 gäster som äter.
Hertsö Bibliotek brukar ha någon verksamhet.
Fritidsgården kommer att hålla öppet m.m.
Det här skulle inte gå att ordna utan sponsorer. Det är 10 sponsorer som stöttar den här
verksamheten.

§ 75

Rapporter från Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Den 29 september har vi en ungdomsavslutning.
Den 19 oktober har vi en säsongsavslutning för ledare och spelare.
Vi kommer att vara med på ett fotbollsforum i Boden där det görs en sammanställning av
säsongen som varit.
Bodil Edenhagen: Den 25 september startar vi en ny Alphakurs. Den är öppen för alla
intresserade i att upptäcka vad kristendomen handlar om.
Torsdagar kl. 13.00 – 15.00 har vi något som kallas Kraftkällan. Det är en träff för vuxna
där man möts för samtal och utbyte av tankar om bl.a. kristen tro, fika tillsammans samt
tillverka saker för Svenska kyrkans internationella arbete.
Tisdagar kl. 15.00 – 16.30 har vi något som kallas Efter plugget. Det är för de som går i
klass 1 – 6.
Hertsö kyrka fyller 40 år i år.
Kyrkan har väldigt mycket mer att erbjuda. Tag gärna kontakt med oss.
Kjell Lundman: Den 22 oktober har vi ett medlemsmöte där Karl Petersen medverkar.
Den 19 november har vi nästa medlemsmöte, då visar vi filmen om Hertsön.
Den 6 december har vi avslutning i LSK:s lokaler.
Devla Tomic: Torsdagen den 26 september bjuds det på tårta i gallerian. Detta tack vare
att jag fått ett pris för ett projekt jag deltagit i.
Lars Erik Larsson: Vi har nu fått en egen hjärtstartare som vi har möjlighet att utbilda på.
På Hertsön finns en hjärtstartare i ICA butiken och i badhuset. Dock måste hjärtstartaren i
ICA butiken monteras upp på en lämplig plats.
Den 1 – 3 oktober har vi en så kallad seniorvecka.
Den 12 oktober deltar vi i ett evenemang i kulturens hus.
Maine Carlsson: Det har varit bra att ha öppet på lördagar, det har varit välbesökt.
Barn från Svedjeskolan har ritat och berättat om platser på Hertsön där de trivs på, det
har resulterat i en utställning på biblioteket.
Vecka 46 har vi bokkalas för 1 åringar.
Vi kommer att delta i julmarknaden plus en del annat också innan året är slut.
Som orientering kan jag nämna att detta är mitt sista möte med områdesgruppen. Jag
kommer nämligen att gå över till något som kallas ”fritidsforskare”.
Jesper Strömbäck tar över efter mig.
Carola Pantzare: Unga Örnar kommer tillsammans med Hertsö Idrottsförening bedriva ett
projekt för engagemangsguider. Det är 3:e året som detta görs.
Christina Kero: Skolfotograferingen är i full gång.
Skoljoggen pågår.
Matsalen börjar bli klar nu. Köksdelen återstår att färdigställa.
Conny Bergwall: Vi har börjat med höststädning såsom blomlådor in m.m.
All belysning ses över.
Vi håller på att ”knyta ihop säcken” om Hertsön 40 år.
Mopedkörning över torget är en polisiär sak som vi måste ta med dem.
Expeditionen håller på att byggas om så det är lite stökigt där ett tag framöver.
Maine Carlsson: Någon kan väl sammanställa all information med bilder och videor om

Hertsön 40 år. Fundera på vem som är lämplig för detta tidskrävande jobb.
Conny Bergwall: Jag har kontakt med behöriga personer som har tagit bilder m.m. Vi får väl
se var vi hamnar.
Bertil Henriksson: Det har blivit väldigt bra med gatunamnsskyltar och orienteringstavlor.
Vi var 23 representanter från kyrkan i Luleå som åkte till Rom i Italien. En mycket
intressant resa med mycket fakta.
Jag hoppas att alla här var och röstade i kyrkovalet. Det är viktigt.
Ove Skoog: Den 30 september gör vi en resa till IKEA i Haparanda med villaägarna.
Svante Rosendahl: Jag lämnar över till våran ordförande som sitter här.
Karl Degerman: Gamla LSK kommer att ha en surströmmingsmiddag, det är ett bra sätt att
få alla att stortrivas i gemenskapen.
LSK bildades den 22 oktober 1915 på ett café i stan. Sålunda kommer ett 100 års kalas att
firas den 22 oktober 2015.
Stefan Hult: Nu börjar förberedelserna för vinterns snöskoterkörning med att röja sly
efter skoterlederna samt se över broar som går över diken.
Anna Koivisto: Jag vikarierar för Anette Berglund sedan 1 augusti på Luleå Kommuns
Fritidsförvaltning.
Vi har haft ett möte med ungdomar på fritidsgården angående störande verksamheter. Det
resulterade i två medborgarförslag. Ett var att få till något vid banankullarna och ett att
få till något på en fri yta intill skolan. Det är viktigt att ungdomarna får komma till tals så
de känner sig delaktiga.
Vi håller på med ett projekt om levande och trygga stadsdelar där Hertsön är i fokus.
§ 76

Övriga frågor
Karl Degerman: Ska vi bjuda in Susann Sjölund till vårat nästa möte angående badhuset?
Beslut: Susann bjuds in till nästa möte.
Conny Bergwall: Banankullarna är känt för att vara ett tillhåll där man röker och dricker
alkoholhaltiga drycker. Det kanske är lite riskfyllt att ordna något där.
I centrum är det lite livat men så ska det vara på ett torg. Dock ej så att det är störande på
kvällar m.m.
Svante Rosendahl: Vi får ha i åtanke att banankullarna och Hertsö kullar är två olika
platser. Det händer mer på Hertsö kullar i och med att det är mer avlägset från centrum.
Karl Degerman: Det gäller att ta ungdomarna på rätt sätt så man får dem att lyssna. Inte
ryta om mopedförbud m.m. Prata lugnt med dem och få dem att förstå vad de gör för
misstag med mopedkörning på torget.
Kjell Lundman: Om man får ”ledaren” bland ungdomarna att förstå, så fungerar det säkert
bra med övriga i gänget.
Bertil Henriksson: Banankullarna och kolonilotterna är fredade zoner från alkohol.
Lars Erik Larsson: Vi har haft en demonstration av hjärtstartare med några stycken.

§ 77

Nästa möte
Tisdagen den 29 oktober kl. 10.00 – 12.00 på LSK:s Kansli.

§ 78

Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och önskade alla en
riktigt god vecka och avslutade mötet.

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Mötets sekreterare

