Protokoll
Nr: 4 2018

Fört vid möte med
Hertsö Områdesgrupp

Datum:

Tisdag den 24 april 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
Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek
Mårten Ström, Hertsöns Bagarstuga
Birgitta Hurtig-Eriksson, Hyresgästföreningen
Bertil Henriksson, Nordkalottkommittén/LSK
Brita Ström, S-Föreningen

Dagordning
§ 31 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Augustsson hälsar alla välkomna och förklarar härmed
mötet för öppnat.
§ 32 Fastställande av dagordning
Beslut: Den fastställda dagordningen godkänns och fastställs.
§ 33 Val av sekreterare för mötet
Beslut: Roger Sjöström väljs till sekreterare för mötet.
§ 34 Föregående protokoll
Beslut: Protokoll Nr:3 från 2018-03-27 godkännes i befintligt skick.
§ 35 Heimstaden
Svårt att få kontakt med Rikard Paulsson från Heimstaden.
Bengt Augustsson gör ett nytt försök till ett möte med Heimstaden.
§ 36 Inkomna skrivelser
a/ Kontaktpersoner i områdesgrupperna 2018 (Se bilaga 1)
b/ Sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6-15 år (Se Bilaga 2)
¨
§ 37 Hertsö Nätverk Rapporter från Medlemsorganisationer
a/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om
¤ Sagostund för barn från 2 år på fredagar kl.10.00, nästa sagostund är den 18/5.
¤ Bokfrukost fredag den 4 maj kl.09.30
¤ Föreläsning ”Odla på liten yta” ett samarbete med Bilda.
Tisdag den 22/5 kl.18.00. Fri entré, föreläsare Karolina Vannebäck Pantzare.
¤ Sommar läsning 18/6-31/8, låna och läs tre böcker för åldrarna 6-16 år.
¤ Studiecirkeln ”Våga Vara Digital” är på gång.

b/ Birgitta Hurtig-Eriksson, Hyresgästföreningen informerar om
¤ Hyresgästföreningen flyttar Bostadsmötena 2 veckor framåt.
¤ Hyresgästföreningen är engagerad i Valborgsmässoafton på Hertsön.
¤ Man är dock missnöjd med Lulebos engagemang på Hertsön.
c/ Brita Ström, S-Föreningen och Hertsö Teatern informerar om
¤ Teaterpremiären den 6/4 var publikmässigt bra. Övriga föreställningar var inte
helt fullsatta. Ska framöver marknadsföra sig bättre. Inriktningen från teatern
sida ska vara från Hertsön.
¤ Taket i S-föreningens lokal är bytt. Båtuppläggningsplatsen ska snyggas upp.
d/ Mårten Ström, Bagarstugan informerar om
¤ Man håller på att renovera ugnen, nästa vecka är det full fart i bagarstugan.
¤ Till hösten startar man upp studiecirklar.
¤ Det har varit ca 1 000 timmar bokat under vintern.
¤ Bagarstugeföreningen består av 11 ledamöter. Ett ideellt arbete, som skötsel av
bagarstugan med att hålla det snyggt både ute kring bagarstugan och inne.
e/ Bertil Henriksson, Nordkalottkommittén/LSK informerar om
¤ På Återvinningsställena på Hertsön är det mycket dålig ordning, det mycket
skräpigt runt omkring.
¤ Svårt för funktionshindrade att ta sig fram på grund av avverkningar vid
infartsvägarna.
f/ Tommy Sandberg, Luleå SK informerar om
¤ Hertsöloppet som är onsdag den 30/5 är 5 km lång.
Kaffe, saft och bullar vid målgång. Bananer från Kommunen är på gång och
någon med banandräkt kommer att vara på plats denna kväll.
¤ Hertsönytt är på tryck, den delas ut nästa vecka. Ungdomslagen från LSK delar
ut denna, även till de som inte vill ha reklam angivit på sina brevlådor.
¤ Medlemsorganisationerna på Hertsön glöm inte att boka bord med tak på
Hertsödagen.
¤ Luleå SK kommer att ha som föregående år Sommarlovsaktiviteter för
barn och unga 6-15 år
§ 38 Övriga frågor
¤ Birgitta Lundkvist visar upp en inbunden Utvecklingsplan för Hertsön/Lerbäcken
från Kommunen. Förslag till Utvecklingsplan för Hertsön och Lerbäcken Idélåda
finns på biblioteket. (Se Bilaga 3)
Beslut: Bengt Augustsson kollar med Kommunen om att få flera inbundna
exemplar av utvecklingsplanen till områdesgruppen.
¤ Gällande brasan på Valborgsmässoafton så har Gustav Uusihannu
full koll på detta.

§ 39 Nästa möte
Datum: Tisdag den 29 maj 2018 Kl.10.00
Plats: Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51 (Hertsö IP)
§ 40 Avslutning
Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse och förklarar
mötet för avslutat.

Vid Protokollet:

Ordförande:

……………………………………
Roger Sjöström

……………………………………
Bengt Augustsson

