Protokoll

Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 3 2012
Dag/Tid:

tisdag 3 april kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK: s Kansli

Närvarande:

Karl Degerman
Johan Lodin
Kjell Lundman
Lena Ekström
Maine Carlsson
Stefan Hult
Svante Rosendahl
Bertil Henriksson
Gerda Henriksson
Kristina Oja
Devla Tomic
Ulla Lyttkens
Eva Britt Tjernqvist
Ove Skoog
Katrina Wikström
Bodil Edenhagen
Lars Erik Larsson
Brita Ström

Luleå SK
Socialförvaltningen
Ordförande PRO Hertsön - Lerbäcken
Röda Korset
Hertsöns Bibliotek
Hertsö Skoterförening
Intresserad
Föreningen Norden, Ria Center m.m.
RIA Center
Hertsö Miljögård
Monter - ansvarig
Hertsö Happening
Hertsö Happening
Villaägarna
Lulebo AB
Luleå Domkyrkoförsamling
Hjärt- och Lungsjukas Förening
S-föreningen

§ 27

Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade oss välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 28

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 29

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 30

Godkännande av föregående protokoll
Ordförande hade skickat ut föregående protokoll via e-post och frågade om det räckte
så, och mötet gav sitt godkännande av det.

§ 31

Områdessamordnarinformation
Karl Degerman: På det senaste samordnarmötet gav Anette Berglund en lista på
kontaktpersoner/politiker i områdesgrupperna t.o.m. 2014.
För Hertsön är det Inez Thomasson Olofsson, S.
Det beslutades att bjuda in Inez till nästa möte.
Det krävs tillstånd för att anlägga en majbrasa, det är klart för Hertsöns räkning.
Besöket på Filmpool Nord var mycket intressant och givande. Synd bara att så få kom
från övriga områdesgrupper. Hertsöns områdesgrupp deltog med flest personer.
Det har kommit in 7 namnförslag på nytt namn för områdesgrupperna. Vi ska nu rösta
fram 3 namnförslag som ska redovisas till Anette Berglund senast den 15 april.

Resultat: 1:a Samverkansgrupp, Hertsön
2:a Stadsdelsgruppen Hertsön
3:a Luleå Stadsgrupp, Hertsön
§ 32

Socialförvaltningen
Johan Lodin: Socialförvaltningen har öppnat en ny enhet som heter Öppen ingång och är
en rådgivning i alkohol & narkotikafrågor med tryck på rådgivning. Enheten är för
personer upp till 25 år. Det har gjorts drogvaneundersökningar och det har visat en
positiv trend. Tyvärr så är det lite mer omfattande drogproblem än undersökningarna
gör gällande. Drogmissbruket är väldigt spritt i alla samhällsklasser. Mycket beror på
internethandeln som gör det så lättillgängligt.
Man kan ringa eller e-posta till Johan för att få rådgivning eller att boka en tid. Det
förs inga journaler vilket betyder att full anonymitet råder. Misstänker man att någon i
ens närhet har drogproblem så kan man också kontakta Johan.
Utifall att det är den drogberoende som själv tar kontakt med Johan så träffas man
först tillsammans, för att sedan koppla in föräldrarna. Det är dock mycket viktigt att få
med föräldrarna i ett tidigt skede. Att tänka på, är att det är rådgivning det handlar
om, inte någon behandling.
Telefon dagtid: 0920 – 45 55 48
E-post: oppeningang@lulea.se

§ 33

Teaterprojektet

Ulla Lyttkens: Förberedelserna håller på för fullt.
Eva-Britt Tjernqvist: Tältet kommer den 20/4, tältresningen planeras till 20 –
21/4 med frivilliga.
Den 12/5 monteras ljussättningen upp, då behövs det nattvakter också.
Ni som är intresserade att ställa upp och hjälpa till med tältresning och
nattvakt kontaktar Eva-Britt.
Tel: 070-572 42 93 eller e-post: ebt@bredband.net
Katrin Wikström: Jag kan se till att tältet hamnar på Securitas lista över
bevakningsområden som Lulebo har.
§ 34

Vårdcentralen Hertsön
Brita Ström: Den 8/5 kl. 18.30 på Harslingan är det ett öppet möte om Hertsö
Vårdcentral. Just nu ser det ut som om vårdcentralen inte ska stänga.

§ 35

Rapporter från Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Vi förbereder nu för Internet Bay Cup i fotboll. Planer som tas i anspråk
blir Hertsön, Skogsvallen samt Arcushallen. Det kommer folk från hela Nordkalotten.
Onsdagen den 25/4 kl. 11.00 – 13.00 är det öppet hus i LSK:s Kansli då vi serverar
köttsoppa med tillbehör för 50 kr. Anmälan görs till kansliet senast måndagen den 23/4
på telefon: 0920 – 618 50.
Devla Tomic: Det flyter på bra i montern, det har inte varit någon skadegörelse alls än
så länge. Det var populärt när personal från vårdcentralen och hjärt- och lungsjukas
förening var där. Det blev mycket frågor.
Kjell Lundman: Inget att tillägga.

Katrin Wikström: Det är ju som sagt var problem med droger i vissa av Lulebos
lägenheter. Grannar är bekymrade och mår lite dåligt av det. Det är ett hopplöst läge,
vad ska man göra?! Vi måste försöka göra något åt problemet. Det är inte bara på
Hertsön som det är problem, utan i alla bostadsområden. På Hertsön är de boende alerta
och ringer till polisen vid besvär. Det är bra.
Lena Ekström: Det är lite bekymmersamt med hjärtstartaren som vi planerade att ha i
gallerian. Kostnaden för den blir nämligen ca 26000 kr. ICA har lovat att sponsra med
5000 kr. Sen tillkommer även utbildning på den som kostar 400 kr/deltagare. Lars Erik
kan kanske få ner kostnaden till ca 17000 kr.
För övrigt så har vi numera lördagsöppet också.
Brita Ström: Allt flyter på med bagarstugan. Tyvärr har vi fått lite klotter på vår
kvartersgård.
Ulla Lyttkens: Vi har haft vårt årsmöte. Det flyter på bra med förberedelserna.
Lars Erik Larsson: Inget att tillägga.
Bodil Edenhagen: 5/4 (skärtorsdag) kl. 19.00 mässa.
6/4 (långfredag) kl. 11.00 gudstjänst.
7/4 (påskafton) kl. 23.30 midnattsmässa i Örnäsets kyrka och Domkyrkan.
8/4 (påskdagen) kl. 11.00 högmässa.
9/4 (annandag påsk) kl. 18.00 kvällsmässa.
16/4 kl. 13.30 vardagsgudstjänst
Ove Skoog: 16/4 har vi årsmöte.
28 – 29/4 regionsmöte norr- och västerbotten.
Bertil Henriksson: Framtiden – hur utveckla Hertsön?
Föreningen Norden har haft en föreläsning där det framgick att ett handelscentrum
skall bildas i Haparanda.
Romernas nationaldag har firats i Kulturens Hus. Romernas önskan är att bli behandlade
som alla andra i samhället.
Gerda Henriksson: RIA Center utvecklas sakta men säkert.
Maine Carlsson: 26/4 är det världsbokdagen.
På biblioteket finns det blanketter som man kan fylla i angående följande:
Utvecklingsfrågor för din stadsdel.
Stads- & landsbygd, vad du tycker om det.
Resor & transporter, vad du tycker om det.
Svante Rosengren: Inget att tillägga.
Stefan Hult: Skotersäsongen är på upphällning nu och vi ordnar till det i skoterstugan
genom att skotta fram bänkarna runt eldstäderna ordentligt samt ordnar till
maskinparken inför nästa säsong.
Vi har haft den årligt återkommande skoterutflykten för invandrare m.fl. Tyvärr så kom
det så få personer den här gången så det blev en liten besvikelse. Vi får se vad det blir
nästa vår.

§ 36

Övriga frågor
Bodil Edenhagen: Hur mycket pengar finns det i den speciella potten?
Karl Degerman: Det har funnits ca 138000 kr, men nu har det säkert använts pengar
därifrån.
Bodil Edenhagen: Hur ser det ut med Hertsöloppet?
Karl Degerman: Det ser bra ut, det mesta är klart. Jag orienterar mera på nästa möte.
Karl Degerman: Vi har svårt att få hit någon representant från kolonilotterna så vi
kanske skulle hitta på något med den organisationen. Ridhuset lyser också med sin
frånvaro.

§ 37

Nästa möte
Tisdagen den 8/5 kl. 10.00 – 12.00 LSK:s Kansli.

§ 38

Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade
mötet.

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Mötets sekreterare

