
Protokoll Frt vid mte med Herts Omrdesgrupp
Nr 5 2014

Dag/Tid: tisdag 27 maj kl. 10.00 - 12.00

Plats: LSK:s Kansli

Nrvarande: Karl Degerman Lule SK
Sten Fors PRO Hertsn - Lerbcken
Jesper Strmbck Herts Bibliotek
Stefan Hult Herts Skoterfrening
Bertil Henriksson LSK, Ria Center m.m.
Kristina Oja AMF
Roland Nilsson Villagarna Hertsn/Lerbcken
Conny Bergwall Lulebo AB
Thorild Bodin Hjrt - Lung
Bo Wennstrm Hertsn r inte till salu
Brita Strm Herts S-frening
Bodil Edenhagen Hertskyrkan
Nickolina Burvall Hyresgstfreningen

 53 Mtets ppnande
Karl Degerman hlsade alla vlkommen och frklarade mtet fr ppnat.

 54 Godknnande av dagordning
Den freslagna dagordningen godkndes.

 55 Val av mtessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare fr mtet.

 56 Godknnande av fregende protokoll
Fregende protokoll lstes upp av sekreteraren och lades efter godknnande drefter
till handlingarna.

 57 Inkomna skrivelser
nskeml frn Barbro Mller har kommit p att flytta trygghetsvandringen i hst till
den 1/10. Barbro meddelar vilken tid som kan komma i ansprk.
Beslut: Datumet faststlls enhlligt.

Anette Berglund har kallat till ett omrdessamordnarmte. Vill omrdesgruppen ta upp
ngot speciellt?
Karl Degerman: Sjlv tycker jag att det kunde vara lite mindre byrkrati.

LSK – HIF - Fritidsgrden har gemensamt anskt om bidrag med 12000 kr fr en
sommarcamp den 7 – 25/7. Den r frmst riktad till ungdomar mellan 7 – 15 r.

 58 Hjrt-lung information
Thorild Bodin: Det hela har utvecklats frn tiden med Sandtrsksanatoriet. Jag sitter
som ordfrande i Lule-sektionen. Vi r ca 4000 medlemmar i lnet. Mer information
finns hr: http://www.hjar-tlung.se/LocalAssociation.asp?nodeid=31879.



 59 Familjedag p Hertsn 14 juni
Conny Bergwall: Jag har frbokat hoppborgen och karusellen. Tyvrr s har min personal
ftt jobba s mycket under vren s det blir bara jag som stller upp frn Lulebo. Det
r vissa problem med strm till alla som behver det, vi fr kolla upp hur vi lser det.

Karl Degerman: Fljande kommer att stlla upp den hr lrdagen:
Somaliska Forum – mat
Ridklubben – hst och vagn
Miljgrden – fika
Processorkestern – sng och musik
Herts Teaterfrening – Grodan och krkan
Kyrkan
Fritidsgrden
Badhuset
Biblioteket
Kattakuten
Bo Wennstrm – Hertsn r ej till salu
LSK – korvvagn
SMC – motorcyklar
Ntverket ”Hertsn r inte till salu”
Hyresgstfreningen
M.fl.

 60 Hertsdagen
Karl Degerman: Hertsdagen r den 9/8 kl. 09.00 – 16.00. Loppmarknaden r fullbokad
sen lng tid tillbaka. Dremot kan freningar som vill visa upp sig fortfarande boka in
sig.

 61 Konstverk i Herts Centrum
Conny Bergwall: Vi i arbetsgruppen har haft ett mte med Kaj Skogkvist som r
samordnare fr konstnrer. Vilket tema ska vi ha p konstverket?
Kristina Oja: Ngon form av levande konst dr man kan leka runt objektet.
Bo Wennstrm: Grafittimlning p husgaveln p gallerian.
Karl Degerman: En jordglob som symboliserar mngfald och gemenskap.
Beslut: Jordgloben, arbetsgruppen tar upp det vid sitt nsta mte.

 62 Hertsns ntverk
Karl Degerman: Alla serier r i full gng nu. Det har fregtts av flera kurser fr ledare
och domare som har frkovrat sig. Varje vecka r det 15 lag som r ute och reser samt
15 lag som r hemma. LSK har en resepolicy som efterfljs till punkt och pricka.
Fotbollsskolan str i startgroparna.

Sten Fors: PRO har haft sitt sista medlemsmte fr ssongen dr korvgrillning ingick.
Nsta vecka har vi ett styrelsemte och drefter en vlbehvlig ledighet.

Bertil Henriksson: Det r gldjande att s mnga ungdomar deltar i Hertsloppet.
Freningen Norden har haft sin sista finska kurs fr ssongen, det terupptas till
hsten igen. Det har varit ett gediget jobb med alla valsedlar och jobb i vallokalen under
EU – valet.

Roland Nilsson: Villagarna fr Hertsn – Lerbcken har tagit sommarledigt. Vi startar
upp igen den 23/8. Det kommer att vara ett regionsmte i Pite.



Nickolina Burvall: Hyresgstfreningen r ocks engagerad i ”Hertsn r inte till salu”.
Det r gldjande att folk vill engagera sig mer.

Conny Bergwall: Etapp 2 p Lulsundsberget r avslutad. Den 23/5 var sista inflyttningen.
Till trygghetsboendet p rnset var det 700 skande till 42 lgenheter.
Frtursregler vid separation kommer att tas bort.
Studenterna har en separat bostadsk fr att de ska f en chans att lsa i Lule.
Det har varit full fart hela vren med flera olika projekt. Nu ska vi frska f till en
mtesplats i Rda Korsets gamla lokaler i Herts Centrum. Om inte det gr vgen s fr
vi hitta p ngot annat, vi kan inte lta lokalen bara st dr utan aktivitet.

Jesper Strmbck: Fr.o.m. 16/6 har biblioteket sommarppet vilket innebr mn – tis.
11.00 – 19.00 samt onsdag 09.00 – 15.00.
Just nu pgr en utstllning av Hertstcket fram till den 13/6.
Den 14/6 r det familjelrdag och d hller vi ppet kl. 11.00 – 14.00.
Mellan den 13/6 – 24/8 har vi ngot som kallas fr sommarboken. Man lnar 3 bcker
och fr en egen.
Vi r ocks med p familjedagen i Herts Centrum.
Mer information finns hr: https://www.bibblo.se/index.php/kontakt/hertson

Brita Strm: Inom S – freningen har vi gtt runt hela Hertsn och knackat drr infr
EU – valet s man r helt slut i kroppen.
I bagarstugan s r all ved nu inlst s det inte kan stjlas. Vi funderar p en bom vid
infarten men det blir i s fall nsta r.
Frra veckan hade vi bjudning av kttsoppa till de som hjlpt till med veden och
snskottningen.

Kristina Oja: Nu finns det 6 st. lamm p miljgrden. Jag var med om att frlsa ett av
dem. I juli stnger butiken i Idrum. Det blir en tillfllig lsning av en grillplats i
centrum men det blir inget tak eller vggar.
Herts Teaterfrening spelar teater i skolan.
Nu hller miljgrden ppet ven p helgerna kl. 11.00 – 14.00.

Bodil Edenhagen: P torsdag r det gkotta i Hertskyrkan.
Pingstnovea pgr. Se bilaga.
Liten & Stor pgr hela sommaren.
Vi samarbetar med LSK.
Mer information finns hr: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=698376

Bo Wennstrm: Jag tycker att man borde frga ungdomarna om tak och vggar p
grillplatsen. Det borde kunna g att lsa.
Vr grdsgrupp har mte den 3/6.
Ntverket ”Hertsn r inte till salu” kommer att delta p familjedagen.

 63 vriga frgor
Bertil Henriksson: Det vore bra om samarbetet med hyresgsterna kunde fungera
gllande utemiljn och stdningen dr.
Grillplatsen vid Hertstrsket har brnts ner, det vore bra om det kunde byggas upp
igen. Det r s synd att det som ordnas hela tiden frstrs.
Vgen till Hertstrsket blev riktigt bra nr den hyvlades.

Bodil Edenhagen: Angende knytkalaset p midsommaraftonen s lgger jag ner den
idn, det var inga fler som var intresserade.



Conny Bergwall: Kommunen har anstllt en klottersamordnare.
Lulebo frsker ta bort klotter s fort som mjligt.

 64 Nsta mte
Fredagen den 13 juni kl. 10.00 – 12.00 p LSK:s kansli
Det blir en avslutning infr sommaren. D blir det ngon sorts frtring.

 65 Mtets avslutande
Ordfrande tackade fr visat intresse och avslutade mtet.

Karl Degerman Stefan Hult
Karl Degerman Stefan Hult
Mtets ordfrande Mtets sekreterare


