Protokoll
Nr:2 2020

Fört vid möte med
Hertsöns Områdesgrupp

Datum:

Tisdag den 18 februari 2020 Kl.10.00

Plats:

Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51, Luleå

Närvarande:

Bengt Augustsson, Luleå SK, ordförande
Roger Sjöström, Luleå SK
Tommy Sandberg, Luleå SK
Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek
Brita Ström, S-Föreningen
Sven-Erik Ronnebjer, PRO Hertsön/Lerbäcken
Elisabeth Bergman, PRO Hertsön/Lerbäcken, Unga Örnar
Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan
Inga-Lill Carlsson, Hyresgästföreningen
Ivar Sallkvist, Villaägarna
Donald Eriksson, Skoterföreningen
Bertil Henriksson, Frilansare
Mitra Sohrabian, Luleå Koloniträdgårdsförening
Margareta Gustafsson, Luleå Koloniträdgårdsförening

Bilagor: 3
§11 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Augustsson hälsar alla välkomna och förklarar
mötet för öppnat.
§12 Fastställande av dagordning
Ändring i paragraferna, §15 blir Luleå Koloniträdgårdsförening.
Således blir Verksamheten 2020 §16, och rullande nedåt till §22.
Birgitta Lundkvist har föranmäld inlägg i §20 Övriga frågor.
Därefter fastställs den förslagna dagordningen.
§13 Val av sekreterare för mötet
Beslut: Roger Sjöström väljs till sekreterare för mötet.
§14 Föregående protokoll
Beslut: Protokoll Nr:1 från 2020-01-14 godkännes i befintligt skick.
§15 Luleå Koloniträdgårdsförening
Margareta Gustafsson och Mitra Sohrabian från Luleå Koloniträdgårdsförening
informerar om föreningen. Man vill samarbeta med alla föreningar på Hertsön,
och vara en del i Hertsöns Områdesgrupp.
¤ Stölder och skadegörelse förekommer på Koloniområdet. Det är en stor rädsla
och oro, från de personer som har sina byggnader på området.

§16 Verksamhet 2020 – Rapport från möte med Kultur&Fritid
Bengt Augustsson informerar om Kultur och Fritidsnämnden som vill att vi
arrangerar 2 öppna möten. Bengt ska bjudas in till elevrådet, för att höra vad
ungdomarna vill och deras tankar kring området Hertsön.
¤ Badhusfrågan ska upp i fullmäktige i maj.
§17 Framtida möteslokal på Hertsön
Bengt Augustsson informerar om mötet med Lulebos Kent Ögren och
Kommunalrådet Fredrik Hansson. Kent var mycket tydlig om att, Lulebos gamla
kontorsbyggnad på Hertsön inte lämpar sig som ”Föreningarnas Hus”
¤ Ambitionen från Lulebo är att man ska lösa lokalfrågan på Hertsön.
¤ Visionen med ett ”Föreningarnas Hus” på Hertsön är, en lokal där föreningarna
kan boka in för möten, studiecirklar, aktiviteter etc.
¤ Förslag om Kommunens byggnad före detta ”Servus”, den är dessutom
handikappvänlig och busshållplats utanför.
”Hela Hertsön ska leva” Bengt gör en skrivelse om att göra byggnaden till
”Föreningarnas Hus”
§18 Skrivelse från Bertil Henriksson
Skrivelse angående ett Mini ”Folketshus”. Denna skrivelse delas ut på mötet.
(Se bilaga 1)
§19 Hertsöns Nätverk Rapporter/Planer från Medlemsorganisationer
a/ Ivar Sallkvist, Villaägarna informerar om
¤ Årsmöte den18/3 i Hertsöskolan, Luleå Energi är inbjudna.
b/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om
¤ Patrik och Emelie har varit på besök på Biblioteket.
¤ Halva Biblioteket är i vatten, det läker från taket.
¤ Sagoverkstad fri entré för barn 3-6 år och vuxna, fredagar kl.14.00.
Datum 13/3, 27/3, 24/4 och 8/5.
¤ Bok och Film för högstadiet och gymnasiet den 9/3 Kl.16.00-19.00
¤ Bok och Film för mellanstadiet den 16/3 Kl.16.00-19.00
¤ Sportlovsaktiviteter.
¤ Folkverkstan ”Hållbar Framtid” 3/10 2020.
c/ Donald Eriksson, Skoterföreningen informerar om
¤ Föreningen växer, nu är man160 medlemmar
¤ Fritidsförvaltningen vill stänga skoterleden till Hagaviken, men skoterföreningen
säger nej till en stängning.
d/ Sven-Erik Ronnebjer, PRO informerar om
¤ Årsmöte torsdag den 27/2.
e/ Inga-Lill Carlsson, Hyresgästföreningen informerar om
¤ Årsmöte måndag den 24/2.

f/ Bodil Edenhagen, Hertsökyrkan informerar om
¤ Kraftkällan är en öppen grupp, samtal, andakt och fika, torsdagar Kl.13.00-15.00
¤ Övrig verksamhet från Hertsökyrkan (Se bilaga 2)
g/ Elisabeth Bergman, PRO Hertsön/Lerbäcken, Unga Örnar informerar om
¤ 3 studiecirklar på gång, måndagar gymnastik och qigong.
Tisdagar Flitiga Fingrar, onsdagar körsång.
¤ Hyr Fritidsgården, ej på onsdagar. Torsdagar fika Kl.13.00-15.00
¤ Matlagningscirkeln är uppskjuten till hösten.
h/ Brita Ström, S-Föreningen/Bagarstugeföreningen informerar om
¤ Årsmöte måndag den 24/2, Fredrik Samelli är inbjuden.
¤ Man håller till i lokalen på Harslingan
¤ Hertsöns Bagarstugeföreningen har Årsmöte tisdag den 25/2.
¤ 4 studiecirklar har man haft i bagarstugan, kostnad 150 kr/cirkel.
¤ Man kör igång med cirklar till hösten, när det inte är så mycket bokat.
i/ Tommy Sandberg, Luleå SK informerar om
¤ Årsmöte tisdag den 25/2.
¤ Förutsättning att trycka Hertsönytt är att det går ihop ekonomiskt,
Hertsönytt trycks upp i 3 500 exemplar.
j/ Bertil Henriksson Frilansare, informerar om
¤ Det har blivit lite bättre runt omkring insamlingscontainrarna på Domherregränd.
¤ Tryggheten på området, måste mera bry sig om området Hertsön.
§20 Övriga frågor
a/ Birgitta Lundkvist informerar om Summer Vibe, målgruppen är barn/ungdomar
upp till 18 år. Mer information kommer senare.
b/ Bengt informerar om svaret från Liberalerna (Se bilaga 3)
§21 Nästa möte
Datum: Tisdag 17/3 2020 Kl.10.00
Plats: Luleå SK: s Kansli, Backmyrvägen 51 (Hertsö IP)
§22 Avslutning
Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse, och förklarar mötet
för avslutat.

Vid Protokollet:

Ordförande:

……………………………………
Roger Sjöström

……………………………………
Bengt Augustsson

