Protokoll fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 5 2017
Dag/Tid:

tisdag 23 maj kl. 10.00 - 12.00

Plats:

Hertsökyrkan

Närvarande:

Karl Degerman
Birgitta Lundkvist
Stefan Hult
Bertil Henriksson
Sixten Öqvist
Sven-Olof Leppäniemi
Inga-Carlsson
Bodil Edenhagen
Devla Tomic
Håkan Rudehill
Helene Rahm
Anders Nilsson

Luleå SK
Hertsö Bibliotek
Hertsö Skoterförening
LSK, Sveriges Nordkalottkommitté
Hjärt & Lung
Hjärt & Lung
Lokala Hyresgästföreningen
Hertsökyrkan
AMF/Luleå Kommun
Hertsöteatern
Hertsöskolan
Villaägarna

§ 45

Mötets öppnande
Först en presentation och därefter öppnade Karl Degerman mötet och hälsade alla
välkomna.

§ 46

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 47

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 48

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

§ 49

Inkomna skrivelser
Det har kommit en massa PR-grejer till fotbollsskolan som kör igång den 18/6.

§ 50

Festkommittén
Bodil Edenhagen läser upp skrivelsen till kommunen. Bidragsansökan är nu godkänd.

§ 51

Hertsöloppet 31 maj
Karl Degerman: Uppvärmningen är ca 18.00 och starten går 18.30.
Speaker är Tore Isaksson. Hjälp gärna till att samla in priser till loppet som ni lämnar till
Kalle.

§ 52

Hertsödagen 12 augusti
Som tidigare år så är det nästan fullbokat inför sommaren. Vid intresse så gäller det att
anmäla sig snarast möjligt. Musiker på dagen är Svempa och på pubkvällen Mr Goofy.

§ 53

Hertsöns nätverk
Anders Nilsson: Villaägarna har haft sin årsstämma i Stockholm.
Vi är med på Hertsödagen.
Till hösten avser vi att ha ett större möte om fjärrvärme.
Håkan Rudehill: Hertsöteatern har precis kommit igång med en 3-årig verksamhet på
Hertsön. Vi kommer att hålla till i lokalen på Järvstigen på onsdagskvällar. Det är 6 st.
konstnärer som är engagerade i verksamheten.
Den 14/6 kl. 18.00 avser vi att ha en ”vandringsteater” då vi går en slinga på Hertsön och
uppträder med olika inslag.
Birgitta Lundkvist: Årskurs 3 på olika skolor har vernissage på Hertsöns bibliotek. Idag
är det årskurs 3 på Ängskolan och imorgon är det årskurs 3 på Svedjeskolan.
I september startar vi en studiecirkel på bibblan för nybörjare på internet. Vi pratar
om sociala medier, nyheter, underhållning, informationssökning och säkerhet. Det blir
totalt 5 träffar med max 7-8 st. i gruppen. Man måste ha en egen dator, telefon eller
surfplatta för att delta. Mer information kommer längre fram. Kom gärna in redan nu
och hör er för om ni är intresserad.
Jag kommer att hjälpa till med Hertsöskolans bibliotek och ”uppgradera” det.
Devla Tomic: Vi kommer att ha många olika aktiviteter på Hjärtpunkten framöver. Besök
gärna lokalen och undersök utbudet.
Det kommer att byggas en helt ny monter i gallerian.
Helene Rahm: Jag är ny på den här posten som skolhandläggare. Min uppgift är bl.a. att
vara ett stöd för rektorerna, att vikariera ibland som lärare m.a.o. allt möjligt.
Skolavslutningen kommer att vara i kyrkan förutom en klass som ska vara i aulan.
Stefan Hult: Tyvärr så har vi haft lite vandalisering vid två tillfällen tätt inpå varandra.
Det är första gången som vi råkat ut för detta under alla år som stugan har funnits.
Onsdagen den 24/5 (imorgon) har vi en så kallad avslutning för säsongen då vi träffas i
skoterstugan och grillar och pratar om säsongen som varit. Till hösten kör vi igång med
slyröjning igen.
Sixten Öqvist: Jag är tillsammans med några andra ansvarig för utbildning i HLR. Ring
mig om intresse för utbildning finns. Nu har vi sommaruppehåll.
Sven-Olof Leppäniemi: Jag är ”nygammal” i styrelsen för Hjärt-Lung. Vi måste visa upp
oss så man vet att vi finns. Vi siktar in oss på att hålla utbildningar i HLR inom fotbollen
och skolans värld. Det var mycket lyckat med PRO.
Bertil Henriksson: Den 9/5 var det en minnesstund i Karlsvik över de tyska
krigsfångarnas öde i Norge under andra världskriget.
Vägen till Hertsöträsket och Lillträsket är under all kritik. Bilister kör på sidan av vägen
där det är som värst. Har tagit upp detta med berörda vid stadsbyggnadskontoret.
Detta bör åtgärdas snarast.
Inga-Lill Carlsson: Vi planerar en större sammankomst med medlemmarna sista helgen i
augusti då vi grillar och diskuterar.
Bodil Edenhagen: Jag och Tuula kommer att stå i montern.
”Liten och stor” har nya tider veckan efter hamnfesten. Då gäller Kl. 13.30 - 16.30.

Vi kommer att köra igång något som heter Pingstnovena – undervisning och bön om Helig
Ande. Det blir vid 9 olika tillfällen med start den 26/5 i Hertsökyrkan och sedan den
27/5 också i Hertsökyrkan. Därefter i övriga kyrkor.
Kristi himmelfärdsdag 25/5 kl. 11.00 Högmässa, Bo Nordin, Johannes Bergqvist.
26/5 kl. 19.00 Pingstnovena – Att följa Ande i lidande, Torbjörn Lindahl.
27/5 kl. 18.00 Pingstnovena – Att bli en boning för Anden, Bo Nordin.
28/5 kl. 18.00 Kvällsmässa, Torbjörn Lindahl, Johannes Bergqvist, Ceciliakören.
Karl Degerman: Vi har snart nått upp till 3300 medlemmar. Föreningen går i medvind.
Konstgräsplanen är en stor bidragande orsak till att det går så bra. Vi har
fikaförsäljning varje kväll. Det är väldigt mycket som ska hända framöver.
Eva går snart i pension och en ny kanslist är under upplärning.
Ingen vet hur det blir med badhuset. Ingen information kommer.
§ 54

Övriga frågor
Bertil Henriksson: Ripan ska avvecklas, Sveriges Nordkallottkommitté har fått ordna en
annan lokal för sina möten. Under midsommarhelgen tar jag hand om djuren på
miljögården. Fordonshinder önskas på vissa vägar som ger tryggare tillvaro för
fotgängare.
Birgitta Lundkvist: PRO håller på att göra en utställning om Hertsöns historia som ska
visas på Hertsöns bibliotek så småningom.

§ 55

Nästa möte
Nästa ”träff” blir den 13/6 kl. 12.00 på miljögården. Då grillar vi och sammanfattar
säsongen som varit.

§ 56

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 11.45.

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Mötets sekreterare

