
Protokoll   Fört vid möte med  

Nr: 2 2018                     Hertsö Områdesgrupp 

 

Datum:    Tisdag den 27 februari 2018 Kl.10.00 
    

Plats:   Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51, Luleå 

 

Närvarande: Bengt Augustsson, Luleå SK  

Roger Sjöström, Luleå SK 

Tommy Sandberg, Luleå SK 

  Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan  

Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek 

Mårten Ström, Hertsöns Bagarstuga 

Gunilla Gahnström, Hyresgästföreningen 

Anders Nilsson, Villaägarna 

                     Bertil Henriksson, Nordkalottkommittén/LSK 

 

        Dagordning  

§ 12 Mötets öppnande 

        Ordförande Bengt Augustsson hälsar alla välkomna och förklarar härmed      

        mötet för öppnat. Därefter presenterar sig samtliga deltagare sig och den  

        organisation de företräder, några nya namn i Områdesgruppen. (Se närvarande)  

 

§ 13 Fastställande av dagordning 

        Beslut: Den fastställda dagordningen godkänns och fastställs. 

 

§ 14 Val av sekreterare för mötet 

        Beslut: Roger Sjöström väljs till sekreterare för mötet. 

        Roger Sjöström blev vald på föregående mötet till ständig sekreterare, så får  

        ändå denna punkt stå kvar på dagordningen. För att om Roger skulle vara  

        frånvarande från något möte framöver.  

    

§ 15 Föregående protokoll  

        Beslut: Protokoll Nr:1 från 2018-01-16 godkännes i befintligt skick. 

                                             

§ 16 Inkomna skrivelser               

    a/ Bodil Edenhagens skrivelse angående båtuppläggningsplatsen på Hertsön. 

        En allaktivitetsbana både för stora som för små där företag kan ha  

        Sponsorskyltar. Söka medel från Boverket. (Se Bilaga 1)  

        Nackdelen med denna plats är att den ligger mellan två trafikerade vägar och  

        det finns ingen cykelbana till båtuppläggningsplatsen. Andra platser diskuteras  

        som alternativ. Nu fraktas det mängder av snö och tippas på denna plats.    

        Denna plats är verkligen en ful fläck i bostadsområdet Hertsön.  

    b/ Bertil Henrikssons skrivelse om förslag till utveckling av  

        bostadsområdet Hertsön. (Se Bilaga 2)   

        Beslut: Bengt Augustsson lämnar en skrivelse till Stadsbyggnadsförvaltningen. 



  

§ 17 Rapporter från Hertsö Nätverk   

 

a/ Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan informerar om  

 ¤ Sportlovaktiviteter hela veckan på Hertsö kullar, Ormberget och  

    Södra hamnplan.  

 ¤ Taco-kväll med familjegudstjänster fredagar Kl.17.00 i Hertsökyrkan den  

     2/1, 23/2, 23/3, 20/4 och 18/5.                   

 ¤ Bodil delade ut program för vårterminen 2018 i Luleå domkyrkoförsamling. 

 

b/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om  

 ¤ Biblioteket har kvällsöppet måndagar och tisdagar.      

 ¤ Bokfrukost fredag den 23/3 och 4/5 Kl.09.30. 

 ¤ Start av Bokcirklar.  

 ¤ Baby på Bibblan för barn från ca 5-12 månader och förälder. 

 ¤ Sagostund fredagar Kl.10.00 för barn från ca 2 år den 2/2, 2/3, 20/4 och 18/5.    

 

c/ Mårten Ström, Hertsöns Bagarstuga och Hertsöteatern informerar om 

¤ Bagarstugan är en välbesökt mötesplats.  

¤ På biblioteket bokar man till bagarstugan. Det går att boka från Kl.08.00 till 23.00  

   till en kostnad på 600:- Sen är det fallande pris beroende på antalet bokade timmar 

¤ Hertsöteatern har premiär fredag den 6/4 i aulan.  

   Teatern spelas även lördag den 7/4 och söndag den 8/4. 

 

c/ Gunilla Gahnström, Hyresgästföreningen informerar om 

 ¤ Har haft ett bostadsmöte och årsmöte den 22/2 i Hjärtpunkten på Hertsötorget. 

 

d/ Anders Nilsson, Villaägarna informerar om 

 ¤ Villaägarna har årsmöte den 23/3.  

 ¤ Viktigt för villaägarna vad händer med byggnationer på Hertsöheden. 

 

e/ Bertil Henriksson, Nordkalottkommittén/LSK informerar om  

 ¤ Att han sköter om djuren på Miljögården under påskhelgen. 

 

f/ Tommy Sandberg, Luleå SK informerar om 

 ¤ Påminnelse om annonsunderlag för Hertsönytt ska vara inne före den15/3. 

 ¤ Hertsöloppet är onsdag den 30/5 

 ¤ Hertsödagen är lördag den 11/8. 

                             

g/ Bengt Augustsson, Luleå SK informerar om 

 ¤ Innebandysäsongen börjar ta slut och Fotbollssäsongen tar över.  

 ¤ Ekonomin är god i föreningen Luleå SK.  

 ¤ Beslut om badhuset tas i juni 2018. Men den kan bli på en annan plats än den har  

    varit på. Kan bli där Lulebo har haft sitt kontor på Hertsön.  

 

 



 

 

§ 18 Övriga frågor    

        Fastighetsbolaget Hemstaden ska bjudas in till områdesgruppen.                 

 

§ 19 Nästa möte 

        Datum: Tisdag den 27 mars 2018 Kl.10.00  

           Plats: Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51 (Hertsö IP) 

           

§ 20 Avslutning 

             Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse och förklarar 

          mötet för avslutat. 

 

 

 

 

 

Vid Protokollet:   Ordförande: 

 
……………………………………                            …………………………………… 
Roger Sjöström   Bengt Augustsson 
 


