
 

Protokoll fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp 
Nr 3 2017 

 

Dag/Tid: tisdag 28 mars kl. 10.00 - 12.00 

 

Plats: Hertsökyrkan 

 

Närvarande: Karl Degerman  Luleå SK 

Birgitta Lundkvist Hertsö Bibliotek 

Stefan Hult  Hertsö Skoterförening 

Bertil Henriksson  LSK, Sveriges Nordkalottkommitté 

Brita Ström  Hertsö S-förening 

Inga-Lill Carlsson  Lokala Hyresgästföreningen 

Tuula Pekkala  Hertsökyrkan 

Kristina Oja  AMF/Hertsöteatern 

Devla Tomic  AMF/Mötesplats montern 

 

§ 21 Mötets öppnande 

 Karl Degerman hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

 

§ 22 Godkännande av dagordning 

 Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

§ 23 Val av mötessekreterare   

 Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet. 

 

§ 24 Godkännande av föregående protokoll 

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

handlingarna. 

 

§ 25 Inkomna skrivelser 

 Karl Degerman: Inga skrivelser har inkommit men jag vill meddela att material till 

Hertsönytt ska vara inlämnat senast den 15/4 till kansliet. 

 

§ 26 Matlagningsgruppen 

 Karl Degerman: Det är viktigt att en skrivelse kommer in till Kommunen. 

 Brita Ström: Datumet för middagen är fastställt till den 11/11 kl. 18.00. Vi har beräknat 

med ca 125 personer. 

 

§ 27 Valborgsmässofirande 

 Karl Degerman: Det är HIF som sköter om brasan varje år och de gör ett bra jobb. Det 

är er fritt att fylla på brasan med brännbart material. 

 Bertil Henriksson: Det vore bra om man kunde ploga upp området runt brasan så det inte 

är så blött där. 

 Karl Degerman: Jag tar kontakt med personal ur HIF så får vi se vad som kan göras. 

 

 

 



 

§ 28 Hertsöns nätverk 

 Tuula Pekkala: Vi har som vanligt tacokväll och familjegudstjänst fredagar kl. 17.00 i 

Hertsökyrkan. Kommande datum är den 21/4 samt 12/5. 

 Anmäl senast fredagen innan till Ingela Nevanperä på 0920-26 49 15. 

 

 Kristina Oja: Efter påsk har vi helgöppet igen på miljögården. 

 Vi har haft en bagge på besök så nu går vi i väntans tider. 

 Teatern: Den 5/4 har vi premiär för ”Nu får det vara nog”. Övriga datum är 7/4 samt 

8/4, samtliga dagar kl. 18.00. Biljetter finns att köpa för 150 sek på Biblioteket, 

Hjärtpunkten och Montern. 

 

 Devla Tomic: Montern i gallerian ska få en ”ansiktslyftning” så den blir trevligare att 

titta på och använda. 

 

 Bertil Henriksson: Jag fortsätter med att hålla kontakt med kommunen angående 

återvinningsstationen på Domherregränd. 

 

 Birgitta Lundkvist: Onsdagen den 29/3 har vi en föreläsning om internetsäkerhet och 

källkritik på biblioteket. Man kan beställa internetguider på nätet om man är intresserad 

av olika ämnen inom datavärlden på www.iis.se/guider. Där finns bl.a: 

 ”Spärrar och gräddfiler” 

 ”Skapa en webbplats med Wordpress” 

 ”Digitalt källskydd” 

 ”Källkritik på internet” 

 ”Skriva för webben” 

 Vill man boka tid för internethjälp så kan man komma till biblioteket. 

 

 Brita Ström: S-föreningen har haft 2 st. diskussionskvällar på Hjärtpunkten. 

 Vi har fått två stycken yngre personer till styrelsen, det är mycket bra. 

 Bagartugan har sitt årsmöte den 29/3. 

 Efter att eldstaden togs bort och veden låsts in så har det inte varit något problem med 

veden. I övrigt flyter det på bra med bagarstugan. 

 

 Inga-Lill Carlsson: Jigongen fortsätter som vanligt på måndagar kl. 14.00. 

 

 Stefan Hult: Skoterföreningen har fått mycket beröm för sina fina skoterleder. 

Skoterstugan används flitigt och oftast så städar folk efter sig. Ibland får våra 

stugvärdar jobba lite extra för att snygga till i stugan. Säsongen börjar gå mot sitt slut 

men än går det att köra efter skoterlederna. Vi har ställt upp på flera event som 

Lindroths Motorcenter har ordnat, där vi säljer hamburgare m.m. Det är ett bra 

tillskott till kassan förutom medlemsavgifterna.  

 

 Karl Degerman: Fotbollsplanen var fri från snö tills det senaste snöfallet kom. Dock så 

tinar det bort ganska, snart det som är kvar. 500 – 600 ungdomar står i startgroparna 

för att köra igång med fotbollen. 

 Fotbollsskolan är i anslutning till skolavslutningen. 

 I övrigt så mår föreningen väldigt bra. 

 

§ 29 Övriga frågor 

 Bertil Henriksson: På grund av drogpåverkade personer så ökar stölderna i affären. 

 

 Tuula Pekkala: Varför är det så skräpigt i gallerian jämt. Det borde städas oftare där. 

 

  

http://www.iis.se/guider


 

 Karl Degerman: Till Hertsödagen i augusti så är Svempa bokad på dagen och Mr Goofy på 

pubaftonen. 

 

§ 30 Nästa möte 

 Nästa möte blir den 25/4 kl. 10.00 – 12.00 i Hertsökyrkan 

 

§ 31 Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

  

 

 

 

 

 

 Karl Degerman   Stefan Hult 
 Karl Degerman    Stefan Hult  

 Mötets ordförande   Mötets sekreterare 


