
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 4 2014

Dag/Tid: tisdag 29 april kl. 10.00 - 12.00

Plats: LSK:s Kansli

Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Sten Fors PRO Hertsön - Lerbäcken
Fanny Sihvonen Lerbäcken
Jesper Strömbäck Hertsö Bibliotek
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Bertil Henriksson LSK, Ria Center m.m.
Gerda Henriksson LSK
Kristina Oja AMF
Devla Tomic AMF
Roland Nilsson Villaägarna Hertsön/Lerbäcken
Anette Berglund Fritidsförvaltningen
Sixten Ökvist Hjärt- och Lungsjukas Förening
Thorild Bodin Hjärt- och Lungsjukas Förening
Suad Mohamud Somaliska Forum
Brita Ström S-föreningen
Bodil Edenhagen Hertsökyrkan
Christina Kero Hertsöskolan
Bo Wennström Årgångshuset Hertsö torg
Carola Vånsjö Luleå ridklubb/Björxs fritidsgård
Beatrice Andersson Fritidsförvaltningen
Mårten Ström Hertsö Bagarstugeförening
David Jordansson Student, statsvetenskap
Håkan Larsson AMF

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

§ 41 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes efter justering av § 43 samt § 47.

§ 42 Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 43 Godkännande av föregående protokoll
Stefan Hult läste upp föregående protokoll och lades efter godkännande till 
handlingarna.

§ 44 Inkomna skrivelser
Anette Berglund: Trygghetsvandring sker två gånger per år, en gång på våren och en 
gång på hösten. Det kommer att finnas en karta på hemsidan där man kan markera 
trygga och otrygga platser och utifrån det gör man trygghetsvandringen.
Ett hjärta betyder ett tryggt område
En dödskalle betyder ett otryggt område.



Mer information kommer efterhand som det börjar bli klart.
Den 8/10 bestäms om trygghetsvandring på Hertsön.

§ 45 Hertsö badhus
Beatrice Andersson: Det är beräknat att badhuset ska stå klart senast 2018.
Det diskuteras väldigt mycket om hur det ska se ut och vilken plats det ska byggas på.
Den 12/5 kl. 18.00 - 20.00 kommer det att hållas en medborgardialog i Hertsöskolans 
matsal. Tanken är att det också ska bli en mötesplats där man kan sitta och fika m.m.
Det diskuteras också mycket om man ska nischa badhusen lite beroende på vilket 
område badhuset byggs på.
Mer information finns på: www.lulea.se/hasa

§ 46 Fryshus i Luleå?
Håkan Larsson: Vi håller på med en förstudie om ett fryshus i Luleå. Det diskuteras om 
var det ska vara? Hur mycket kommer det att kosta? Vad ska det vara för aktiviteter?
Det ska på intet sätt konkurera ut fritidsgårdarna runtom i Luleå utan vara som ett 
komplement till dessa. Det ska vara till för att stödja och leda ungdomarna in i 
vuxenvärlden. Det finns en massa frågetecken, såsom vem ska äga ”huset”?
- Kommunen?
- Föreningar?
- Skolor?
- Näringslivet?
Som sagt var så finns det många frågetecken.
Förstudien ska vara klar den 31/8 2014.
Det är ett stort problem att locka till sig ungdomar, ett sätt är att ta en ”buse” och 
utbilda den personen som i sin tur blir sammankallande för övriga ungdomar.
Den 8/5 kommer det att vara en dialog i sessionssalen, en på förmiddagen och en på 
eftermiddagen. Mer information kommer.

§ 47 Hertsöloppet 21 maj
Karl Degerman: 
Datumet är bestämt till den 21/5 för Hertsöloppet som är på 5 km och följer hälsans 
stig. Uppvärmningen börjar kl. 18.30 och starten går kl. 19.00.
Vid målgången får man fylla i ett s.k. ”målkort” med namn och telefonnummer för att få 
vara med i utlottningen av jättefina priser. Bodil Edenhagen ordnar med målkorten.

§ 48 Familjedag på Hertsön 14 juni
Karl Degerman: Vi har ju bestämt på ett tidigare möte att vi ska ordna en familjedag i 
Hertsö Centrum igen. Det blir den 14/6 kl. 11.00 – 14.00. Processorkestern är bokad till 
kl. 13.00. Detaljerna planerar vi på nästa möte.

§ 49 Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Nu har säsongen startat på allvar för fotbollen. Det är ledarutbildning, 
planering för domarna m.m.

Bertil Henriksson: Jag har fått i uppgift av SISU att överlämna ett bevis på 
uppskattning av LSK:s engagemang om juste fotboll m.m. 

Gerda Henriksson: Det kommer att vara en gemensam konferens mellan Haparanda och 
Torneå. Vi har fått en ny finsk Diakon till församlingen.

Bo Wennström: Jag vill bara puffa för att ”Inzoomat” kommer att vara på Hertsön 
mellan kl. 11.00 – 13.00 imorgon (onsdag).



Roland Nilsson: Den 19/5 har vi vårat nästa möte.
Den 13/8 ska vi vara i bagarstugan.

Carola Vånsjö: Fredagsprojekten har fått väldigt fin respons.
Kommande aktiviteter kommer att finnas i Hertsönytt.

Suad Mohamud: Vi skulle gärna vilja bjuda på korv under valborgsmässoaftonen.

Devla Tomic: Hjärtutställningen i gallerian är en symbol på att vi älskar varandra.
Den invigdes av Kommunfullmäktiges ordförande Margareta Lindbäck och 
kommunalrådet Yvonne Stålnacke. Montern i gallerian fungerar enligt plan.

Kristina Oja: Nu har vi även öppet på helgerna på miljögården.
Jag vill också puffa på att det finns en secondhand affär i Idérum (gamla konsum).
”Grodan och Kråkan” repeteras för fullt på Ur och Skur.

Jesper Strömbäck: På biblioteket händer det saker:
Poesivecka, förhandsröstning i EU-valet, enkät om biblioteken i Luleå.
6/5 är det teatercafé kl. 18.30, gratis inträde.
19/5 är det trädgårdscafé kl. 18.30, gratis inträde.
Mer information här: http://www.bibblo.se/index.php/kontakt/hertson

Brita Ström: Vi har haft operation dörrknackning i S-föreningen.
5/5 har vi ett offentligt möte på Harslingan 10.

Bodil Edenhagen: Bergnäskyrkan har något som kallas mångkulturell mötesplats på 
måndagar kl. 13.00 – 16.00.
Kontaktperson: Diakonen Marianne Marklund, 
tel: 0920 – 27 70 63
Björkskatakyrkan har tisdagscafé med föreläsningar.
Kontaktperson: Ulrica Vedin, tel: 0920 – 26 49 05.
Hertsökyrkan har familje-taco middag och gudstjänst 9/5 kl. 17.00 – 19.00.
Anmälan senast 2/5 till Ingela, tel: 0920 – 26 49 15

Christina Kero: Svedjeskolan: Världsbokdagen, klass 6 håller på med nationella prov, 
snart klara, klass 9 har fått besked om gymnasieval, klass 6 som går upp till klass 7 har 
fått besked om klassindelning, 6 – 12 år håller på med föräldraprojekt.
Utemiljön är för tråkig just nu innan det städats upp.

Thorild Bodin: Händer under maj månad: medlemsmöte, utbildning i andningsteknik, 
förbundet fyller 75 år, länsförbundet fyller 70 år, husmöte, optimistkonsult m.m.
Det händer sålunda mycket inom vårat område.

Mårten Ström: Veden är klar i bagarstugan, tyvärr så försvinner det ved, huset ska 
målas, bagarstugan har blivit lite som en mötesplats och det är ju kul.

Anette Berglund: Fritidsförvaltningen är i montern nästa vecka, ”sommarstek” vecka 18, 
12 – 19/6 är det aktivitet i stallet med övernattning mellan torsdag och fredag.

Sten Fors: Den 20/5 ska vi vara i bagarstugan, responsen på samarbetet mellan stallet 
och pro har varit dålig, i slutet på augusti ska vi ha en debatt med Luleå Kommun.



Stefan Hult: Skoterföreningen har nu en nybyggd vedbod med virke som vi fått till 
skänks, en bom ska monteras upp på vägen från ”fiskehamnsvägen”, den 10/5 på kvällen 
är det en så kallad säsongsavslutning i skoterstugan.

§ 50 Övriga frågor
Bertil Henriksson: Det är tråkigt med huliganism på idrottsplatser.
Karl Degerman tilldelas ett märke och en skylt från SISU Idrottsutbildarna.

Bodil Edenhagen: Ska vi ha något gemensamt knytkalas i kyrkan på midsommarafton? Om 
inte så har vi bara med egen personal i kyrkan. Intresset visade sig vara svalt.

Karl Degerman: Tidningen Extra bjuder på annonsen om valborgsfirandet.
Det finns ett hem för rörelsehindrade här nedanför kansliet som man kan få hjälp med 
vissa saker om man begär det. De vill så gärna hjälpa till.
Det händer som ingenting med konstverket, det har stannat upp helt.
Beslut: Bodil Edenhagen tar på sig att vara sammankallande i den arbetsgruppen och ser 
till att det händer något.
Man kan kontakta programmet Inzoomat om man har någon idé som man vill att de ska ta 
upp om Hertsön på inzoomat@24norrbotten.se tel: 070 – 522 32 11.

§ 51 Nästa möte
Tisdagen den 27 maj kl. 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli.

§ 52 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Karl Degerman Stefan Hult
Karl Degerman Stefan Hult
Mötets ordförande Mötets sekreterare


