
Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 1 2014

Dag/Tid: tisdag 28 januari kl. 13.00 - 15.00

Plats: LSK:s Kansli

Närvarande: Karl Degerman Luleå SK
Malin Jansson Tekniska Förvaltningen
Susanne Sjölund Fritidsförvaltningen
Kjell Lundman PRO Hertsön - Lerbäcken
Jesper Strömbäck Hertsö Bibliotek
Brita Ström S-föreningen, Hertsö Bagarstuga
Stefan Hult Hertsö Skoterförening
Bertil Henriksson LSK, Nordkalottkommitten
Gerda Henriksson LSK Föreningen Norden
Roland Nilsson Villaägarna
Conny Bergwall Lulebo AB
Bodil Edenhagen Hertsökyrkan
Bo Wennström Boende Hertsö torg
Christina Kero Hertsöskolan
Carola Pantzare Unga Örnar
Oskar Karlsson ABF Norr Luleå
Gustav Uusihannu Hertsö Fritidsgård
Robin Everos Hertsöskolan
Arvid Sundqvist Hertsöskolan
Joachim Lantto Hertsöskolan

§ 1 Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade alla välkommen och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötesordförande för 2014
Karl Degerman valdes till ordförande för år 2014.

§ 4 Val av mötessekreterare för 2014
Stefan Hult valdes till sekreterare för år 2014.

§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes enhälligt.

§ 6 Inkomna skrivelser
Karl Degerman: Dawood Sarkhosh kommer att uppträda i Kulturens Hus den 22/3 2014.

§ 7 Banankullarnas framtid
Malin Jansson: Under en tid av 2014 – 2016 ca så kommer en översyn av parkområden på 
Hertsön att göras. Utöver medborgarförslaget på en grillplats med tak vid banankullen
så måste marken beredas med dikesgrävning m.m. 



En gång- och cykelbana bör göras så man kan ta sig från Hertsö Centrum ner till vattnet. 
I maj månad kan vi eventuellt börja lite smått med arbetet. Till hösten kan vi eventuellt 
börja bygga grillplatsen. Vid frågor, ta kontakt med Malin: malin.jansson@tekn.lulea.se

Susanne Sjölund: Angående badhus på Hertsön så är det nuvarande badhuset på 
upphällningen. Det kanske går att använda till 2016 – 17. 
Ett nytt badhus är beräknat till hösten 2017, allt hänger på om det finns pengar. Det 
blir inget äventyrsbad. Bassängen blir 20 x 25 m. Tanken är att göra en 
varmvattenbassäng också. Det finns många frågetecken: Ska det bli ett gym också? Vad 
är skolans behov? M.m. Det blir ingen djupdel. Aronsbadet måste också rustas upp.
Vid frågor, ta kontakt med Susanne: susanne.sjolund@fritid.lulea.se

§ 8 Fria potten 2014
Karl Degerman: Varje områdesgrupp får 60 000 kr. Används inte alla pengar så går det 
till en gemensam pott. Därifrån kan man äska om ytterligare pengar om man skulle 
behöva, då gäller det att man går ihop minst två föreningar och söker via 
områdesgruppen. Blankett för det finns hos ordförande i områdesgruppen.

§ 9 Hertsöns nätverk
Karl Degerman: Vi har investerat i en medieanläggning där man kan lyssna på musik, visa 
bildspel, se på tv. En väldigt fin anläggning. Mörkläggningsgardiner är uppmonterade i 
varje fönster. Den 25/2 har vi årsmöte. I övrigt är förberedelserna i full gång inför 
våren – sommaren.

Stefan Hult: Slyröjning av skoterlederna har fortsatt under förvintern, skyltar har 
satts upp där det saknats, ny dragning av skoterleden som passerar Hertsöträsket är 
gjord. Besök gärna hemsidan: www.skoterleden.net.

Conny Bergwall: Ombyggnationen av områdeskontoret är snart klart. Då blir det ordning 
och reda igen i nya lokaler. Det har byggts nya lägenheter i rödkallen. Dessa är till för 
de som är 70 år och äldre. Inflyttning beräknas ske 15/5.

Brita Ström: S-föreningen har sitt årsmöte den 18/2.
Det har varit försök till inbrott i bagarstugans vedbod men de har inte lyckats stjäla 
någon ved.
Teaterföreningen ställer gärna upp och har enklare föreställningar ute på fältet om 
någon förening är intresserad. Kontakta då Kristina Oja.

Bodil Edenhagen: Vi fortsätter med ”efter plugget” för tjejer och killar 7 – 12 år på 
torsdagar kl. 14.30 – 16.30. Kontaktperson är Bodil Edenhagen, tel: 0920 – 26 49 13.

Välkommen till ”kraftkällan” som är en vuxengrupp där vi utbyter tankar om bl.a. kristen 
tro, fikar tillsammans samt tillverkar saker till förmån för Svenska kyrkans 
internationella arbete. Hertsökyrkan torsdagar kl. 12.00 – 14.00. Kontaktperson är Tuula 
Pekkala, tel: 0920 – 26 49 16.

Hantverkscaféet är på måndagar udda veckor kl. 18.30 – 20.30. Då fikar vi och stickar, 
virkar eller snickrar. Fikat kostar 20 kr. Kontaktperson är Tuula Pekkala, tel: 0920 – 26 
49 16.

Alphakurs är för dig som vill utforska den kristna tron. Välkommen till någon av våra 
informationsträffar så får du veta mer om kursen:



Onsdag 22/1 kl. 18.30 i Hertsökyrkan.
Måndag 27/1 kl. 12.00 i Björkskatakyrkan
Onsdag 29/1 kl. 18.30 i Hertsökyrkan
Kontaktperson är Ulrica Vedin, tel: 0920 – 26 49 05 eller Bodil Edenhagen, tel: 0920 – 
26 49 13.
Liten och stor är på måndagar kl. 13.30 – 16.00.
På söndagar kl. 11.00 har vi som vanligt gudstjänst.
Den 14/3 samt 9/5 har vi tacokvällar kl. 17.00 – 19.00. Välkomna.

Kjell Lundman: PRO har sitt årsmöte den 18/2.
Detta är det sista mötet för mig, en ny ordförande tar nu över.

Christina Kero: Vårterminen är i full gång. Skolsköterskan har haft hälsosamtal med 
klass 4 och det visade att eleverna mår bra. Hälsosamtal pågår med klass 7.
Kuratorn jobbar med ”osynliga spår” såsom psykisk ohälsa, nätmobbing m.m.
Klass 5 har ”tjej och killsnack”.

Jesper Strömbäck: Torsdagar har vi så kallade babydagar upp till 12 månaders ålder.
I slutet på mars månad har vi ett IT – café, jag återkommer om tid.
I mitten på maj månad har vi trädgårdscafé.
På sportlovet har vi filmkvällar m.m. för barn och ungdom.
Vecka 12 är det en IT – vecka med föreläsningar i biblioteket i kulturens hus.

Carola Pantzare: Söndagar har vi aktiviteter för de som är ca 9 – 13 år.
Vi på Hertsön är först i Luleå Kommun med ”park cour” aktiviteter. Vi har väldigt 
duktiga instruktörer. Än så länge är det i början så att säga.
Vi har så kallade badhusgrupper som åker runt till olika badhus i stan.
Vi har även en cirkusskola.

Oskar Karlsson: Det är fruktansvärt svårt att få halltider i kommunen.
Vi kommer att vara med på: Pride festivalen, musikens makt och hamnspelen.
Vi har en hemsida också: http://www.norr.abf.se

Gustav Uusihannu: Under sportlovet kommer vi att göra en resa till Tornedalen.
Fritidsgården är öppen fem dagar i veckan.

Roland Nilsson: Den 8/2 gör vi en bussresa till Jokkmokks marknad. Bussen går från 
Idérum kl. 08.00 och vi är tillbaka ca kl. 17.00. Det finns ca 15 platser kvar, det kostar 
200 kr/person.
Den 11/3 har vi vårat årsmöte.
Före jul så gjorde vi en IKEA – resa som var mycket uppskattad.
Vi har varit med och betalat hjärtstartaren som nu finns på ICA Supermarket.

Gerda Henriksson: Vi har vårat årsmöte i februari.
Vi måste komma ihåg att LSK betyder mycket för oss på Hertsön.

Bertil Henriksson: Jag har varit på en mycket intressant föreläsning om bl.a. problem 
som ungdomar har när de söker bostad.
Den 11/2 kl. 14.30 – 21.00 är det ”kraftsamling” i kulturens hus. Mer information finns 
på: http://www.nll.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Kraftsamling/Nyhetsarkiv-
Kraftsamling/Nedrakning-infor-Kraftsamling-2014/



§ 10 Övriga frågor
Conny Bergwall: Vi har ju fått en gåva på 250 000 kr i och med vårat 40 års jubileum. 
Tanken är att en staty ska stå någonstans i Hertsö Centrum. En arbetsgrupp på ca fem 
personer bör ta tag i detta.
Beslut: Vi tar upp detta på nästa möte då vi bildar en arbetsgrupp.

Vidare så gjordes det en massa aktiviteter under året som gått, ska vi fortsätta med 
någon aktivitet exempelvis barnens dag som vi hade god uppslutning på?
Beslut: Vi tar upp även detta på nästa möte.

Bo Wennström: Förslag enligt följande:
1. Buss TV informationsskärm som det finns i Stadshuset och Smedjan.
2. Anslagstavlan och postlådan flyttas från luftslussen till innanför luftslussen så att 
inte dörrarna öppnas då någon studerar anslagen.
3. Gummimattor fram till första sittplats där halkskydd kan tas av.
4. Monterns verksamhet utökas med datortek–service - UF möjlighet – e-rösta EU-valet.
5. En sittgrupp nära montern.
6. Problemet med kalldraget kan lösas med att nuvarande huvudingång stängs och görs 
till ”myshörna med monter” och att ingången mellan frisören och pizzerian görs till 
huvudingång med tre luftslussar.
7. Ungdomar från Hertsöskolan ger möjlighet till medverkan med förslag.
Vid frågor, ta kontakt med Bo på tel: 070-691 89 01.

Karl Degerman: Det hopsydda lapptäcket ligger nu i ett förråd, vad ska vi hänga upp det 
någonstans?
Beslut: Vi tar upp det på nästa möte.

§ 11 Nästa möte
Tisdagen den 25 februari kl. 10.00 – 12.00 i LSK:s kansli.

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

Karl Degerman Stefan Hult
Karl Degerman Stefan Hult
Mötets ordförande Mötets sekreterare


