
 

Protokoll fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp 
Nr 7 2017 

 

Dag/Tid: tisdag 31 oktober kl. 10.00 - 12.00 

 

Plats: LSK:s Kansli 

 

Närvarande: Karl Degerman  Luleå SK 

Birgitta Lundkvist Hertsö Bibliotek 

Stefan Hult  Hertsö Skoterförening 

Bertil Henriksson  LSK, Sveriges Nordkalottkommitté 

Elisabeth Bergman Unga Örnar/PRO 

Brita Ström  Hertsö S-förening/Teaterföreningen 

Mårten Ström  Hertsö Bagarstuga 

Bengt Augustsson LSK 

Devla Tomic  AMF/Mötesplats montern 

Anders Nilsson  Villaägarna 

 

§ 70 Mötets öppnande 

 Karl Degerman hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 71 Godkännande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 72 Val av mötessekreterare   

 Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 73 Godkännande av föregående protokoll 

 Sekreteraren läste upp två föregående protokoll. Efter godkännande så lades de till 

handlingarna. 

 

§ 74 Inkomna skrivelser 

 Karl Degerman: Det har kommit en skrivelse angående bestämmelser i köket som berör 

oss på julmarknaden. Dock var det inga nyheter utan samma sak gäller som tidigare. 

 

 Bengt Augustsson: Redovisar vad som gäller, och det är inga som helst problem. Det är 

viktigt att man följer de lagar och förordningar som finns. 

 

§ 75 Festkommittén 

 Devla Tomic: Bodil är inne på att ställa in middagen den 11/11 p.g.a. för få anmälningar, 

men övriga i festkommittén vill köra vidare. Det är ju ändå ca 40 st. som anmält sig så 

här långt och fler lär det bli. Biljetter till middagen finns att köpa på följande ställen: 

 Montern i gallerian 

 LSK:s Kansli 

 Biblioteket 

 Hertsökyrkan 

 Hjärtpunkten 

 



 

 Mårten Ström: Är det säkert att det blir lönsamt att dra igång en middag? Är det 40 

st. som anmält sig eller…? 

 

 Devla Tomic: Det är säkerställt att det är så många som anmält sig. 

 

§ 76 Julmarknad 2017 

 Karl Degerman: Det är fullbelagt med deltagare. Det är blandat föreningar och privata. 

Vi håller på med placeringarna nu. 

 Den 13/12 kl. 12.00 ca är alla i områdesgruppen välkomna att äta jullunch. 

 

§ 77 Hertsöns nätverk 

 Bengt Augustsson: LSK har idag ca 3000 medlemmar och ca 700 ungdomar i sin 

verksamhet. Innebandyn som vi har börjat med går riktigt bra. Vi har 2 seniorlag på 

herrsidan, och vi ska försöka komma igång med ett damlag så småningom. 

 Vi har fått en ny kanslist efter Eva. Hon heter Eva Backman och har börjat komma in i 

sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

 Vi börjar med fotboll för flickor och pojkar födda 2011. 

 I februari har vi vårat årsmöte. 

 I slutet på november har vi en fotbollsgala. 

 Ekonomin är stabil i föreningen. 

 

 Mårten Ström: Ekonomin för bagarstugan är stabil och vi sparar vidare så vi kan 

fortsätta att ha bra standard på anläggningen. Försäkringen har setts över och är nu i 

fas med värdet på bagarstugan. 

 

 Brita Ström: Vi har inom S-föreningen funderat på vad vi vill ha på Hertsön. 

 Teatern – Det har varit lugnt på teaterfronten p.g.a. sjukdom (Håkan). 

 

 Elisabeth Bergman: PRO har haft 20-års jubileum i lördags. I oktober 1997 bildades 

föreningen. Vi var 73 närvarande. 

 Vi har julfest lördag före julmarknaden. 

 Vi har en lokal inne på fritidsgården som vi är nöjd med. 

 

 Devla Tomic: Den 23/11 kl. 11.00 har vi en s.k. nyinvigning av Hertsö Galleria. Alla är 

välkomna. 

 

 Birgitta Lundkvist: På Hertsöns bibliotek är det nu vecka 44 läslovsvecka med Harry potter-tema, 
vi har tipsrunda där alla vinner, pyssel med mera. 

 Arkan Asaad har föreställning på stadsbiblioteket, torsdag 9 november kl 19.00, fri entré. 
 Vi har börjat med bokfrukost fredagar kl 9.00 den 6/10, 27/10 och 24/11. Vi byter boktips med 

varandra och äter frukost till självkostnadspris, 20 kr. 
 Hertsöteatern ger godbitar ur kabarén Nu får det vara nog, torsdag 16 november kl 19. 
 Sagostund på arabiska söndagar kl 13.00, den 26/11, 3/12 och 10/12. 
 Julmarknad 9/12 
 
 Stefan Hult: Vi har fått tillstånd av kommunen att dra en ny skoterled bakom brandövningsfältet mot 

skoterstugan. Röjningen är klar, nu återstår bara att göra ”platåerna” vid vägövergången. 
 
 Bertil Henriksson: Vägen från Lövskärsvägen till Hertsöträsket har varit i bedrövligt skick men är nu 

åtgärdad av Kommunen. Vägen från Hertsöträskets parkering till Lillträsket ska åtgärdas när marken 
har frusit så att bärlager m.m. kan köras ut.  

 Miljöstationen på Domherregränd saknar fortfarande belysning på vänster sida. Fått veta att det inte 
är Kommunens ansvar utan Svensk förpackning och pappersinsamling AB som har ansvaret. 

 
 Anders Nilsson: Den 2/12 gör Villaägarna en resa till IKEA i Haparanda och till Kukkolaforsen. 
 Vi kommer att delta på julmarknaden. I övrigt så satsar vi på nästa år med aktiviteter. 



 

§ 78 Övriga frågor 

 Mårten Ström: Vi har ju en ny aktör här på Hertsön som heter Hemstaden. Vi kan väl 

bjuda in en representant till nästa möte med områdesgruppen? 

 Bengt Augustsson: Vi ska bjuda in hemstaden till nästa möte. 

 

 Bertil Henriksson: Den gamla båtplatsen ser för bedrövlig ut. Någonting måste göras så 

att området ser mer attraktivt ut. 

 Jag vill passa på att tacka Kalle för den tid som han suttit som sammankallande. 

 

§ 79 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 30/1 2018 kl. 10.00 på LSK:s Kansli. 

 

§ 80 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och samtidigt tackade han för den tid som han 

varit samordnare för Hertsö Områdesgrupp. 

 

  

 

 

 

 

 

 Karl Degerman   Stefan Hult 
 Karl Degerman    Stefan Hult  

 Mötets ordförande   Mötets sekreterare 


