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Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 78

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med en anmälan av övrig fråga.

§ 79

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare valdes Bodil Edenhagen.

§ 80

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.

§ 81

Budget och aktivitetsplan 2014
Under verksamhetsåret 2014 kommer Hertsöns Områdesgrupp att arbeta med följande
aktiviteter inom ramen för 60,000:
Hertsönytt ~ 1 nummer våren 2014.
Valborgsfirande vid Banankullen
Hertsödagen Augusti 10års jubileum
Julmarknad December
Lussecupen December

§ 82

Hertsön 40 år
Vi knyter ihop årets strävan med en Jubileumsfest den 30 november.
Arbetsgruppen presenterade några detaljer. Ett femtiotal personer bestående av de som nu
arbetar med aktiviteterna under kvällen samt några särskilt inbjudna gäster kommer att samsas
med ca 200 betalande gäster.
Vi ser fram emot 250 personer som deltar på festen. Biljettpriset är satt till endast 40: Starkaste
drycken som serveras är lättöl.
Då får man underhållning av olika slag, samt äta sig mätt av buffé med sex olika rätter. Viktigt

när man köper sin biljett att man anmäler om man vill ha vegetarisk mat, då vi har möjlighet att
erbjuda två rätter till de läckergommarna. Biljetter kommer att säljas på följande platser: LSK,
Montern, Hertsökyrkan, Biblioteket samt Miljögården. Sista dag att göra detta är den 22
november.
En fototävling som vi har utlyst söker fler bidrag. Tanken och förhoppningen är att vinnande
bidrag ska kunna tryckas upp som vykort.

§ 83

Julmarknad 7 December
Kl. 1015 Försäljning av hantverk i Hertsöskolans matsal.
Luciakandidaterna kanske visar upp sig.
Jullunch för 75: exkl. dryck.
Kaffe, kaka för 10: där den summan går till Lions Cancerfond Gammelstad.
Mellan 5060 bord finns just nu bokade.
Ev. hundvagnsåkning och hästvagnsåkning.

§ 84

Julfika i Gallerian
Datumet ändrades till den 12 december, kl 1719.
Rulltårtsrace och kaffe, julmust. Presentation av Områdesgruppens arbete och samtal med
förbipasserande.
Vilka som deltar och ställer i ordning kl 16,30 avgörs på nästa möte.

§ 85

Jullunch December
LSK bjuder traditionsenligt in till en jullunch.
17 december hälsas alla hjärtligt välkomna mellan kl 1113.
Anmälan tas Gärna emot till några dagar innan, för att beräkna åtgång.

§ 86

Levande och trygga stadsdelar ~ Nytt arbete i kommunen
Ullacarin och Anna presenterar ett nytt arbete som drivs i ett bolag i kommunen, bestående av
representanter från 7 förvaltningar:
Fritid
Stad
Barn och utbildning
AMF
Tekniska
Social Kultur
Lulebo
Man vill jobba aktivt för att kartlägga, lyfta fram och förbättra bostadsområden. Först ut rör
arbetet Hertsön. Även Bergnäset finns med i en närtida studie. De kommer att besöka
Områdesgruppen 2 gånger/år. De ställde oss tre frågor:
Varför skiljer sig engagemanget mellan olika stadsdelar – Tips?
Saknar vi någon grupp/personer i OG?
Hur vill vi rekrytera de som vi saknar till gruppen?

§ 87

Hertsöns nätverk
LSK:
Skolan:

Avslutar terminen. Har fest.
Nu vidtar utbildningar, forum mm.

Rektorsförändring
~ Gunilla tar över Svedje samt klass 46.
~ Sana har fortsättningsvis klass 79.
Skolan har fått nya planteringar runt byggnaden. Basketplanen ser förskräcklig ut. Ullacarin
förmedlar rätt kontaktperson på Tekniska, för är ansvarig.
Nylackade golv, målning.

PRO: 22 okt. Möte med K Pedersen.
19 nov. Möte ~ Filmen om Hertsön.
Margareta Bladfors Eriksson medverkar om Äldrevård.
Har sin julfest 6 dec. samt deltar vid julmarknaden.
18 dec. Möte Tanja Hagert ~ Om romska traditioner. (ev.)
18 febr. Årsmöte.
Montern:

V 39 gjorde tidningen Vision ett reportage,
samt bjöd på tårta.
Finns att beskåda i Montern samt länk finns hos Ullacarin.
Denna vecka: Kyrkan samt Romska projektet.

ABF: Finns på Hantverksmässan i en monter. Välkomna!
Ser fram emot ett samarbete med fritidsgården, kultur mm.
Kyrkan:

Finns alltså i Montern denna vecka.
Allhelgona 2 nov. Griftegården (Kyrkogården)
Ljusets kapell öppet mellan kl 1017.
Gravljus samt servering. Intäkterna går till SKUT
(Sv. Ky. I utlandet).
Samtal, tröst gemenskap.
Två musikgudstjänster. Kl 14 samt 15,30. Kom i tid!
Stickcafé udda veckor Tisdagar kl 1820,30
Julfirande i Hertsökyrkan.
Gudstjänst kl 14, därefter julfirande i gemenskap. Gratis. Man anmäler sig till
Tuula. 26 49 16.
Avslutas kl 18.

Föreningen Norden: Finskt förvaltningsområde.
Romer vill lära sig finska.
Tuula Pekkala har varit och föreläst.
Kommunen vill ha fler ungdomsföretagare,
och riktar sin uppmärksamhet mot skolor.
Tack för trevlig LSKfest.
Föreningen fyller 70 år.
Arbetar för fred och miljöfrågor.
Närvarar den 9 nov. i Haparanda.
Även landshövdingen samt SvenErik Bucht.
Stadsbyggnadskontoret:

Biblioteket:

Har haft möte på Miljögården.
Inventering har pågått rörande tillgänglighet för f
unktionshindrade.
Granskning för islamskt centrum på Hertsön.

Barnboksveckor V 4546 ~ Mysterietema år 412
Pedagog Åsa Rosén medverkar.
Glasmontern är ledig om någon vill ställa ut sina alster.
Torsdagden den 14 november är det 1års kalas vid två tider. Annonser finns.
Tisdagen den 19 november:
”40 nyanser av läsning”. Personalen tipsar om 40 olika böcker. Kl 18,30. Fri entré
– boka din biljett senast den 11 november.
Tisdagen den 3 december är det ITcafé. Dropin och lär dig ladda ner ljudböcker
mm.
Har öppet på Julmarknaden den 7 december.
Bokcirkelkasse finns för avhämtning i Hertsön, men är kopplat till bokcirklar via
biblioteket i stan.

Fritidsförvaltningen: Det är klart att det blir ett nybygge av badhuset på Hertsön.
Teaterföreningen:

Avslutat sin kabaré. Vilar.

SFöreningen:9 dec. Möte med gröt.
Nomineringar till hamnstyrelsen.
Bagarstugan:

Villägarna:

Avloppstrasslet nu åtgärdat. (Drygt 40’).
Hög vattenförbrukning ~ Vädjar till sunt förnuft, ekonomiskt sparande
samt miljötänk.
Finns med på julmarknaden.
30 nov resa till IKEA med middag i Kukkula.
Miljögården/Idérum: Medverkar på julmarknaden.
IFK:

~~~

Fanny:

~~~

§ 88

Övriga frågor
Fortfarande kvarstår ägandefrågan rörande scenen.
Enligt Kjell L, som efterforskat, så tycks de ursprungliga organisationerna vara villiga att
överlåta äganderätten till LSK,
om LSK vill ta över ansvaret. I nuläget har ju LSK stått för en lindrig upprustning, för att det
skulle vara i användbart och trevligt skick till Hertsödagen som vi hade i augusti.

§ 89

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdagden den 3 december kl 1012.
Sedvanligt fika från kl 9,30

§ 90

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
31 oktober 2013
Sekreterare
Bodil Edenhagen
Luleå Domkyrkoförsamling

