Protokoll fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 4 2017
Dag/Tid:

tisdag 25 april kl. 10.00 - 12.00

Plats:

Hertsökyrkan

Närvarande:

Karl Degerman
Birgitta Lundkvist
Stefan Hult
Bertil Henriksson
Inga-Lill Carlsson
Bodil Edenhagen
Devla Tomic
Anders Nilsson

Luleå SK
Hertsö Bibliotek
Hertsö Skoterförening
LSK, Sveriges Nordkalottkommitté
Lokala Hyresgästföreningen
Hertsökyrkan
AMF/Mötesplats montern
Villaägarna

§ 32

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

§ 33

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 34

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 35

Godkännande av föregående protokoll
Sekreteraren läste upp föregående protokoll. Efter godkännande så lades det till
handlingarna.

§ 36

Inkomna skrivelser
Det kommer skrivelser lite sporadiskt, dock ej något att ta upp här den här gången.

§ 37

Festkommittén
Bodil Edenhagen: Vi hade skickat in en ansökan till kommunen men fått tillbaka den med
motivationen att det ska framgå betydligt mer i den, bl.a. åldersgrupper, nationaliteter
och en massa annat. Vi gör en ny ansökan och ser vad som händer.
Tanken är att vi har tacos som middag, underhållning av olika slag mm. Kostnaden blir för
barn 30 sek och för vuxna 50 sek. Devla Tomic bokar Hertsöskolans matsal.

§ 38

Valborgsmässofirande
Karl Degerman: Det är upplogat runt brasan nu men det är alldeles för lite brännbart
material. Det måste till mycket mer ris m.m. som går att elda.

§ 39

Badhuset, läget
Karl Degerman: Jag har fått e-post från Susanne Sjölund och hon har ingenting nytt att
komma med. Vi saknar också någon från kommunen som ställer upp på våra möten. Det
kommer aldrig någon.

§ 40

Fotbollsskolan 2017
Karl Degerman: Fotbollsskolan är den 18/6 – 21/6. Onsdagen den 21/6 är avslutningen på
Skogsvallen.
Bodil Edenhagen: Kyrkan är med på Hertsön, Örnäset och Notviken.
Karl Degerman: Svenska kyrkan står som sponsor för fotbollsskolan i hela landet.

§ 41

Hertsöns nätverk
Anders Nilsson: Villaägarna har styrelsemöte den 8/5. Vi har ingenting speciellt för
medlemmarna just nu.
Devla Tomic: Det är utlovat att montern i gallerian ska ”renoveras” med plexiglas så man
ser vad som döljer sig bakom väggarna när den är stängd. Tyvärr så verkar det inte
hända något med den, vilket är tråkigt.
Miljögården har helgöppet mellan kl. 11.00 – 14.00. I övrigt som vanligt på vardagarna.
Bertil Henriksson: Har lämnat in ett förslag om en obemannad OK&Q8 mack på Hertsön.
Förslag på plats är korsningen Avaviksvägen och Kråkörvägen ute på Hertsö Ängar.
Förslaget ska tas med i OK:s årsstämma.
Inga-Lill Carlsson: Hyresgästföreningen avser att ha ett styrelsemöte under maj månad.
Om det inte blir av då, så blir det någon gång i augusti - september. Vi avser också att
ha ett medlemsmöte inom en snar framtid.
Birgitta Lundkvist: Den 27/4 kl. 13.30 har vi ”Lättläst bokcafé” på Hjärtpunkten. Det är
en stund för de som inte kan språket så bra men ändå vill läsa böcker. Förfrågan har
kommit från SFI om fler lättlästa böcker.
Den 12/5 kl. 10.00 är det dags igen för en sagostund på biblioteket för barn från 2 år.
Till hösten blir det en studiecirkel om grundläggande IT-kunskap.
Bodil Edenhagen: Kyrkan har ställt upp 6 stycken ”lådor” på Hjärtpunkten med olika
kristna teman. Väldigt välgjorda figurer i respektive låda.
Det finns fina ”klosterljus” att köpa för 100 sek/stearinljus.
I fredags hade vi tacos middag med stort deltagande. Sista tacos middag blir den 12/5.
Anmäl senast den 5/5 till Ingela på 0920 – 26 49 15.
Stefan Hult: Nu är skotersäsongen slut. Under sommaren underhåller vi skotrarna samt
tillbehören för sladdning av lederna. Vi ser också över röjsågarna inför höstens
slyröjning m.m.

§ 42

Övriga frågor
Bodil Edenhagen: När är Hertsödagen samt julmarknaden?
Karl Degerman: Hertsödagen är den 12/8 och julmarknaden den 9/12.
Karl Degerman: Jag brukar aldrig gå på teater men nu hade jag en biljett till
Hertsöteaterns föreställning ”Nu får det vara nog”. Jag tyckte den var mycket trevlig
att titta på.
Jag vill också göra er uppmärksamma på Hertsön jättefina hemsida som Lars Rönnqvist
sköter om, helt ideellt också. www.hertson.se skicka gärna underlag till Lasse om era
olika aktiviteter, så lägger han upp det på hemsidan.

§ 43

Nästa möte
Nästa möte blir den 23/5 kl. 10.00 i Hertsökyrkan.

§ 44

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och hoppades på bättre uppslutning nästa möte.

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Mötets sekreterare

