
                                                                                                                                                

Protokoll   Fört vid möte med  

Nr:3 2022                       Hertsöns Områdesgrupp 

 

Datum:    Tisdag den 22 mars 2022 Kl.10.00 
     

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

 

Närvarande: Bengt Augustsson, Luleå SK, ordförande 

Roger Sjöström, Luleå SK, sekreterare   

Tommy Sandberg, Luleå SK 

Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek 

Sven-Eric Ronnebjer, Ordförande, PRO Hertsön/Lerbäcken 

Elisabeth Bergman, PRO Hertsön/Lerbäcken, Unga Örnar 

Brita Ström, S-Föreningen Hertsön 

Devla Tomio, Arbetsmarknadsförvaltningen 

David Sundström, Pingstkyrkan Luleå 

Bertil Henriksson, Frilansare 

   

Bilagor: 1 

 

§20 Mötets öppnande   

       Ordförande Bengt Augustsson hälsar alla välkomna och förklarar      

       mötet för öppnat. En presentation av alla närvarande göres.      

 

§21 Fastställande av dagordning 

       Den förslagna dagordningen fastställs. 

 

§22 Val av sekreterare för mötet 

       Beslut: Roger Sjöström väljs till sekreterare för mötet. 

    

§23 Föregående protokoll  

       Beslut: Protokoll Nr:2 från 2022-02-15 godkännes i befintligt skick.   

 

§24 Lulebo 25 år – Föreningars medverkan mm. Eventuell info från Lulebo 

       Fredag den 18 juni finns det möjlighet för Föreningar/Organisationer, att ha bord  

       utanför LSK: s Kansli på parkeringen mot villorna. Kommunens bord med tak  

       som vi brukar ha på Hertsödagen, kan nyttjas. 

 

§25 Hertsönytt – Vilka föreningar vill vara med? 

       Hertsönytt delas ut till 3 500 hushåll på Hertsön/Lerbäcken.  

       Kostnad för annons i Hertsönytt är 750:-/Organisation. 

       OBS! Manusstopp Hertsönytt är den 15/4-22 

 

 

 

 



§26 Hertsöns Nätverk Rapporter från Medlemsorganisationer                                                  

   a/ Sven-Eric Ronnebjer, PRO Hertsön/Lerbäcken informerar om 

    ¤ Har Årsmötet den 29/4. 

    ¤ Ska ha ett möte till före våravslutningen.  

    ¤ Fortfarande lokalbrist. 

 

   b/ Brita Ström, S-Föreningen/Bagarstugan informerar om 

    ¤ Har planerat in medlemsmöten för S-Föreningen. 

    ¤ Bagarstugan har haft utbildning för en liten skara. 

    ¤ Få bokningar till Bagarstugan, bokningar sker på nätet.  

       Ska ut med affischer och info om Bagarstugan.  

    ¤ Årsmöte måndag den 28/3. 

 

   c/ Devla Tomic, Luleå Kommun / informerar om 

    ¤ Gällande montern på Hertsö Galleria, så går det trögt med beslut om detta.  

    ¤ Bengt Augustsson ska ta kontakt med Fredrik Hansson om detta. 

 

   d/ Birgitta Lundkvist, Hertsöns Bibliotek informerar om 

    ¤ Biblioteket får stänga ner innan sommaren, packa ner allt i kartonger, på grund   

       av vattenskada och mögel i lokalen.  

    ¤ Biblioteket längtar till inflyttning till nya lokaler  

     

    e/ Bengt Augustsson, Luleå SK informerar om 

     ¤ Bilbingo skall köras 11 gånger detta år. Nytt blir att det blir sändning på radio. 

     ¤ Under Pandemin så är det Innebandyn som tappat flest barn/ungdomar.  

        När dessa ej fått spela matcher eller delta i cupspel. 

 

     f/ David Sundström, Pingstkyrkan Luleå informerar om 

     ¤ Pingstkyrkan har inga bidrag, har dock fått 8 000 kr i coronastöd.  

     ¤ Har köpt matkassar till behövande människor. 

     ¤ Man har haft ett tapp av Volontärer under dessa 2 år av Pandemin. 

     ¤ Det har varit en tuff tid, när inte ungdomarna fått träffa sina kompisar. 

     ¤ Nu är det bra närvaro och nya människor. 

     ¤ Förbereder att ta emot Ukrainska flyktingar. 

     ¤ Satsat på digitala Gudstjänster. 

 

    g/ Elisabeth Bergman, , Unga Örnar/PRO Hertsön/Lerbäcken informerar om   

     ¤ Unga Örnar ska ha Cirkusskola i Örnäsets sporthall, veckan före midsommar. 

     ¤ Planerar för verksamheten på Harslingan Hertsön. 

     

     j/ Bertil Henriksson Frilansare, informerar om 

     ¤ Tunnel för gång - cykelväg. (Se bilaga 1)  

     ¤ Bertil berättar om värdet och tacksamheten, av att få vara med i   

        Områdesgruppen. 

 

 

 



§27 Nästa möte  

       Datum: Tisdag den 26/4 2022 Kl.10.00  

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

 

§28 Avslutning 

         Ordförande Bengt Augustsson tackar alla för visat intresse och  

       förklarar mötet för avslutat. 

     

 

 

Vid Protokollet:   Ordförande: 

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


