
Protokoll Fört vid möte med
Nr: 5 2019                     Hertsöns Områdesgrupp

Datum:  Tisdag den 28 Maj 2019 Kl.10.00
   
Plats: Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51, Luleå

Närvarande: Bengt Augustsson, Luleå SK, ordförande
Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek
Birgitta Hurtig-Eriksson, Hyresgästföreningen 
Mårten Ström, Bagarstugeföreningen                                   
Bertil Henriksson, Frilansare
Åsa Koski, Rädda Barnen
Sven-Eric Ronnebjer, PRO
Michael Silfwerplatz, Studiefrämjandet
Nina Wennberg, Studiefrämjandet
David Sundström, Pingstkyrkan

  Bilagor: 0
        
        
§ 44 Mötets öppnande
        Ordförande Bengt Augustsson hälsar alla välkomna och förklarar     
        mötet för öppnat.

§ 45 Fastställande av dagordning
Den förslagna dagordningen tillförs en informationspunkt från Åsa Koski, Rädda 
Barnen

        Beslut: Därefter fastställs dagordningen
.
§ 46 Val av sekreterare för mötet
        Beslut: I den ständige sekreteraren Roger Sjöström frånvaro bestäms att   
ordföranden även för dagens protokoll
   
§ 47 Föregående protokoll
        Beslut: Föregående protokoll godkänns i befintligt skick 
                 

§ 48 Information från  Åsa Koski, Rädda Barnen  
        Under v. 25-30 kommer Rädda Barnen genomföra ett sommarlovsprojekt bl.a. i 
samverkan med Luleå Basket och Biblioteket på Hertsön. Projektet innehåller bl.a. 
basket och böcker/läsande och Hip-Hop..Aktiviteterna arrangeras på Hertsö Torg och 
4 st sommararbetande ungdomar kommer att vara på plats. Samverkan sker även 
med Gustav Uusihannu, Fritidsgården. Andra organisationer inbjuds att medverka.



§ 49 Studiefrämjandet informerar
Nina Wennberg och Michael Silfwerplatz ger först en kort information om att 
Studiefrämjandet är partipolitisk obunden organisation som består av flera 
medlemsorganisationer. Deras främsta verksamhet är inom de gröna områdena men 
även inom musik. Man är även aktiv med ett program ”Älskade barn” i form av ett 
föräldrastödsprogram som även riktar sig till nytillkomna familjer. Studiefrämjandet vill 
gärna samverka med andra för att utveckla sin verksamhet på Hertsön.

§ 50 
Bertil Henriksson har redan 2012 uppvaktat Luleå Kommun om vikten av väl 
bevarade naturområden. Skrivelsen är högsta grad aktuell än idag och Områdes-
gruppen tar med sig alla goda tankar i samverkansarbetet avseende utvecklings-
planen för Hertsön/Lerbäcken. 

§ 51 Hertsö Nätverk-Rapporter från Medlemsorganisationer                                         
    a/ Mårten Ström, Bagarstugeföreningen informerar om                                           
     ¤ Verksamheten går normalt sett en aning under sommarperioden
     ¤ Städdag genomförd
     ¤ Samarbetet med Biblioteket hyllas 
     ¤ Allt under kontroll enligt Mårten.

    b/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om
     ¤ De lyckade måndagsprogrammen är nu avslutade för denna säsong
     ¤ Ser fram emot sommarlovsprojektet ”Böcker och Basket” i samverkan med    
Rädda Barnen
      ¤ Efterfrågar ideer/tankar till höstens verksamhet
      ¤ 1/9 är det ” Svampens dag” där man får hjälp med bedömningar av ätbarhet…
      ¤ Till hösten planeras även verksamhet kring ”Släktforskning”
    
    c/ Sven-Eric Ronnebjer, PRO Hertsön/Lerbäcken informerar om
     ¤ I princip har man påbörjat sommaruppehållet  
     ¤ Planerad resa till bl.a. Rödbergsfortet har lockat få deltagare
     ¤ Lokalen på Fritidsgården hotad idag och PRO har idag en besvärande   
lokalproblematik att möta ett 60-tal medlemmar vid sina regelbundna möten
   
   d/ David Sundström, Pingstkyrkan informerar om
    ¤ Är i planeringsstadiet och jobbar med volontärfrågan för att komma igång
    ¤ Viktig målgrupp är bl.a. ” Ungdomar i utanförskap”
    ¤ Pingstkyrkan jobbar aktivt med integrationsfrågor vilket är intressant för Hertsön
    ¤ Pingstkyrkan anmäler intresse för medverkan vid Hertsödagen, kanske man kan 
bidra med en internationell kör under dagen…

  e/ Birgitta Hurtig-Eriksson, Hyresgästföreningen informerar om                                           
  ¤ samma typ av problematik som PRO har med lokalfrågan om Hjärtpunkten också 
stänger sin verksamhet…
   ¤ På Hertsön finns idag två lokala hyrsegästföreningar. Svårigheter med 
medlemsrekrytering nuförtiden.



 f) Bertil Henriksson informerar om
¤ Bra städning efter Hertsövägen men betydligt sämre efter G:a Lövskärsvägen
¤ Tornedalsgillet arrangerar grillkväll vid Hertsöträsket 4-6/6
¤ Erbarmlig ordning/städning vid återvinningen bredvid Hälsocentralen
¤ Sabotaget ökar vid gamla båtuppläggningsplatsen. Områdesgruppen har tidigare 
föreslagit att man river bort allt och planterar skog på platsen
¤ Bra röjningar efter Lövskärsvägen 

h/ Bengt Augustsson, Luleå SK informerar om
    ¤ Hertsöloppet engagerade i år ca 250 ungdomar och ett 50-tal äldre
    ¤ Lyckosam start på Bilbingon som körs varje tisdag under 12 veckors tid
    ¤ Planeringen för Fotbollsskolan igång och vi förväntar oss ett hundratal barn till 

verksamheten
    ¤ Projekt ” Prova på fotboll” för i första hand för tjejer med utländsk bakgrund är 

igång på Ängsskolan 

§ 41 Övriga frågor
        Inga övriga frågor anmälda

§ 42 Nästa möte
        Beslut:
Vi anordnar en sommaravslutning med lite korvgrillning på Miljögården torsdag den 
20/6 kl. 11.00.
Nästa ordinarie möte är inplanerad till 20 augusti 2019 
          
§ 43 Avslutning
           Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse och förklarar
         mötet för avslutat.

Vid Protokollet och tillika Ordförande:

……………………………………                           
Bengt Augustsson


