
Protokoll  Fört   vid   möte   med  
Nr:   6   2019                       Hertsöns   Områdesgrupp  
 
Datum:  Tisdag   den   20   Augusti   2019    Kl. 10.00  
  
Plats:  Luleå   SK:   s   Kansli,   Backmyrvägen   51,   Luleå  
 
Närvarande: Bengt   Augustsson,   Luleå   SK,   ordförande  

Birgitta   Hurtig-Eriksson,   Hyresgästföreningen   
Brita   Ström,   Socialdemokratiska   Föeningen   
Bertil   Henriksson,   Frilansare  
Carina   Strömberg,   Unga   Örnar  
Bodil   Edenhagen,   Svenska   Kyrkan  
Elisabeth   Bergman,   PRO  

    Bilagor:   0  
  
   
§   54   Mötets   öppnande  
          Ordförande   Bengt   Augustsson   hälsar   alla   välkomna   och   förklarar   
         mötet   för   öppnat.  
 
§   55   Fastställande   av   dagordning  
Den   förslagna   dagordningen   fastställs  
.  
§   56   Val   av   sekreterare   för   mötet  
         Beslut:    I   den   ständige   sekreteraren   Roger   Sjöström   frånvaro   bestäms   att  
ordföranden   även   för   dagens   protokoll  
  
§   57   Föregående   protokoll  
          Beslut:    Föregående   protokoll   godkänns   i   befintligt   skick   
  
 
§   58   Reflektioner   över   sommaraktiviteter  
De   flesta   organisationer   är   i   planeringsskedet   inför   höst/vinter.   
¤   Fotbollsskolan   med   drygt   100   barn   och   ungdomar   genomfördes   i   år   utan   anslutning  
till   Svenska   Fotbollförbundet   och   LSK   kunde   bl.a.   därför   sänka   avgiften   för  
deltagande+lunch.   
¤   Hertsödagen   genomfördes   i   strålande   väder   och   besöksantalet   var,   som   vanligt,  
mycket   högt.   I   år   arrangerades   bl.a.   en   fotbollsturnering,   3   mot   3,   för   sexåringar   vilket  
var   en   succé;   ca   160   tjejer   och   killar   från   kommunens   olika   delar   tog   sina   första  
stapplande   steg   inom   den   populära   sporten.  
¤   Pingstkyrkan   presenterade   en   flyktingfamilj   från   Kongo   som   gav   publiken   en   riktigt  
medryckande   musikalisk   underhållning  



¤   Wilmer   Heikkilä,   ackompanjerad   av   Lennart   Johansson,   sjöng   som   vanligt   väldigt  
vackert  
¤   Områdesgruppen   delade   som   vanligt   ut   pris   till   Årets   Hertsöbo   och   Årets   Kompis.  
Prisutdelare   Mårten   Ström.  
¤   Ca   200   loppisbord   var   flitigt   besökta   och   LSK:s   ungdomsledare/föräldrar   grillade  
hamburgare   så   det   stod   härlig   till…  
¤   Carina   från   Unga   Örnar   gav   reflektioner   från   genomförda   projekt.   Bl.a.  
Cirkus-skolan   som   genomfördes   för   24:e   gången  
 
§   59-   §   60   Planer   för   höstens   verksamhet/   Hertsö   Nätverks   rapporter  
 
Kyrkan: -   Torbjörn   Lindahl   går   i   pension   och   ny   kyrkoherde   blir   Bo   Nordin  

-   2   sept   Liten   och   Stor    kl.   9-12.  
-   2/9   börjar   ”Efter   plugget”   för   åk   4-6   kl.   14.30-16.30   vid   Banankullen   med   lite  

mellanmål   och   lekar  
-   Onsdag   22/8   kl.   18   Förbönsandakt   inför   skolstarten  
-   Nya   korset   på   plats  
-   Surströmmingsplaner  
 
Soc.dem. -   Surströmmingsplaner  

-Tord   Drugge,   internationell   valobservatör,   gästar   föreningen  
-   Budgetmöte  
-   Julgröt   i   december  

 
Bagarstugan   –   Målning   påbörjad   idag   

- Utbildning   planeras  
 
PRO -   Surströmming   planeras  

-Pubafton   26/10  
-   Julfest   7/10  
.   v.39   studiecirkelstart  

- Uttrycker   stor   oro   över   Hjärtpunktens   tillvaro   i   framtiden.   Uppenbart   är  
att   ICA   inte   heller   är   så   förtjust   i   montern   i   ankomsthallen.  
Lokalfrågan   känns   överhuvudtaget   oroande   för   framtiden  

- Vi   borde   kontakta   ICA   för   att   få   deras   syn   på   monterns   vara   eller   icke  
vara.  

 
Unga   Örnar -   Plankan   (teater)   på   torsdagar  

- Uppstartsfas   för   höst/vinter  
 
Hyresg.för. -   Uttrycker   också   stor   oro   för   hjärtpunkten/montern  

- Qi-gong   fortsätter   på   måndagar  
- Planering   pågår  

 



Bertil   Henriksson   –   starkt   miljöintresse  
- Positivt   med   gallring/röjning   i   skjutbaneområdet  
- Följer   den   dåliga   ordningen   vid   återvinningscentralerna   och   anmäler  

kontinuerligt   sviktande   skötsel  
 
Biblioteket   –   via   mail   till   ordföranden:  

- 2/9   kl.   16-18    svampkonsulent   Anna-Lisa   Inglén   på   plats   för   hjälp  
med   vad   som   går   bra   att   äta.  

- 16/9   kl.   18;   ”Vet   du   vem   du   är”   –   Introduktion   i   att   börja   släktforska  
med   Sture   Karlsson   från   Lulebygdens   släktforskarförening  

 
  
 
§61   Övriga   frågor  
Diskuterades   bl.a.   frågan   om   föreslagen   hinderbana/utegym   vid   Hertsö   Centrum   och  
konstaterades   att   det   framfördes   vid   samrådsmötet   med   Luleå   Kommun   avseende  
Översiktsplan   för   Hertsön/Lerbäcken.  
 
§   62   Nästa   möte   –   Mötesplan   för   hösten   2019  
         Mötesdatum:  
20/8,   24/9,   22/10,   26/11,   17/12.    Tid:   10.00-12.00   på   LSK:s   kansli  
  
§   63   Avslutning  
             Ordförande   Bengt   Augustsson   tackar   alla   för   visat   intresse   och   förklarar  
          mötet   för   avslutat.  
 
 
 
Vid   Protokollet   och   tillika   Ordförande:  
 
……………………………………  Bengt  
Augustsson  
 


