
Protokoll   Fört vid möte med  

Nr: 8 2019                      Hertsöns Områdesgrupp 

 

Datum:    Tisdag den 22 oktober 2019 Kl.10.00 
    

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

 

Närvarande: Bengt Augustsson, Luleå SK, ordförande 

Roger Sjöström, Luleå SK  

  Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek 

Bodil Edenhagen, Svenska Kyrkan 

Birgitta Hurtig-Eriksson, Hyresgästföreningen  

Mårten Ström, Bagarstugeföreningen                                             

Brita Ström, S-Föreningen  

Sven-Erik Ronnebjer, PRO Hertsön/Lerbäcken 

Elisabeth Bergman, Unga Örnar/PRO 

Irene Björnfot, Tornedalsgillet 

Bertil Henriksson, Frilansare 

Kent Ögren, Inbjuden från Lulebo 

Bilagor: 4 

§ 74 Mötets öppnande 

        Ordförande Bengt Augustsson hälsar alla välkomna och förklarar      

        mötet för öppnat. Därefter en presentation av deltagarna på dagens möte. 

 

§ 75 Fastställande av dagordning 

Den förslagna dagordningen fastställs 

. 

§ 76 Val av sekreterare för mötet 

        Beslut: Roger Sjöström väljs till sekreterare för mötet. 

    

§ 77 Föregående protokoll  

        Beslut: Protokoll Nr:7 från 2019-09-24 godkännes i befintligt skick.   

 

§ 78 Besök från Lulebo (Kent Ögren) 

     ¤ Kent Ögren berättar om tankarna från Lulebo angående den eftersatta  

        Underhållningen på Hertsön. Lulebo eftersträvar en helhet vid renoveringarna.  

     ¤ Lulebo ska inte vara hyresdrivande, men ändå kvalité vid underhållet.  

        Inte underhålla på flera områden samtidigt, firmorna gör färdigt på ett ställe. 

     ¤ Lulebo har tankar på att göra om 8 möteslokaler till bostäder. 

     ¤ Gällande uteplatserna, så har det varit lite släpphänt från Lulebo tidigare. 

     ¤ Kent Ögren tycker att några från områdesgruppen tar kontakt med  

        Tomas Lejon om en rundvandring på Hertsön. 

     ¤ Kommunen har sagt upp avtalet för mötesplatsen Hjärtpunkten.  

        Någon annan förvaltare får ta över menar Kent Ögren. 

     ¤ Vid förra mötet så tog Sven-Erik Ronnebjer upp frågan om ett ”Föreningarnas  

        Hus”. Lulebos gamla kontorslokaler som står tomma. Kent Ögren uppmanar att  

        göra en skrivelse från alla föreningar och organisationerna på Hertsön.  



§ 79 Biblioteket - Reaktioner på skrivelsen (Se bilaga 1) 

        Bengt Augustsson skickade en skrivelse till gruppledarna i Luleå Kommun efter  

        föregående möte, angående förändringar på Hertsöns Bibliotek.  

        Kommunen anser väl att man skulle hunnit längre i förberedelserna, innan  

        dessa förändringar kom ut. 

 

§ 80 Hertsöns Nätverk Rapporter/Planer från Medlemsorganisationer                                                

    a/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om 

     ¤ På läslovet kommer man att kunna väva, virka, skrivövningar och bok & film.     

     ¤ På måndagar Kl.10.00 kommer cirkelledaren Birgit Kajava till biblioteket och  

        läser och samtalar på Meänkieli. 

     ¤ Måndag 18/11 Kl.18.00 Om att göra islyktor med Sven-Göran Westin.     

     ¤ Babblarna besöker bibblan, fredag 15/11 Kl.14.30. 

     ¤ Bokfrukost fredag 15/11 Kl.09.15. 

 

    b/ Mårten Ström, Bagarstugeföreningen informerar om                                            

     ¤ Det är rustat för vintern i bagarstugan. 

     ¤ Bokningarna har ökat. 

      

    c/ Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan informerar om  

     ¤ Tacokväll med Familjegudstjänst fredag den 29/11. 

     ¤ Samarbete med Pingstkyrkan, som lånar lokaler av kyrkan.  

    

   d/ Sven-Erik Ronnebjer, PRO Hertsön/Lerbäcken informerar om                                            

     ¤ Man har haft matlagningskurs 3 gånger nu, 6 gånger är bokade framöver. 

     ¤ Julfesten är den 7/12.  

 

    e/ Birgitta Hurtig-Eriksson, Hyresgästföreningen informerar om 

     ¤ Dålig uppföljning angående hyresgästernas uteplatser. 

     ¤ Kritik angående parkeringsavgifterna för besökare i bostadsområdena.  

 

     f/ Irene Björnfot, Tornedalsgillet informerar om 

        Hur viktig mötesplatsen Hjärtpunkten är för Hertsöborna. Den måste vara kvar. 

 

    g/ Bertil Henriksson, Frilansare informerar om 

     ¤ Oro bland personalen vid nedläggning av Hertsögårdens äldreboende. 

     ¤ Skrivelse angående vägen till Hertsöträsket (Se bilaga 2) 

     ¤ Skrivelse angående Återvinningsstationen (Se bilaga 3) 

     ¤ Skrivelse angående att öka anslagen föreningen Norden (Se bilaga 4) 

 

    h/ Brita Ström, S-Föreningen informerar om 

        Meddelar att Hertsöteatern är nedlagd. 

 

    h/ Bengt Augustsson, Luleå SK informerar om 

     ¤ Att det är nu 653 ungdomar i föreningen.   

     ¤ Föreningen är på väg att bli den första ”Diplomerade” föreningen i Norrbotten. 

    



§ 81 Övriga frågor 

        Det finns inga övriga frågor 

 

§ 82 Nästa möte  

        Datum: Tisdag 26/11 2019 Kl.10.00  

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

 

§ 83 Avslutning 

           Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse och förklarar 

         mötet för avslutat. 

    

 

 

Vid Protokollet:   Ordförande: 

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


