Protokoll

Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp

Nr 2 2014
Dag/Tid:

tisdag 25 februari kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK:s Kansli

Närvarande:

Karl Degerman
Anette Berglund
Sten Fors
Jesper Strömbäck
Stefan Hult
Bertil Henriksson
Gerda Henriksson
Kristina Oja
Devla Tomic
Ove Skoog
Conny Bergwall
Lars Erik Larsson
Gustav Uusihannu
Christina Kero
Nickolina Burvall
Eva Öhrling
Hani Ali
Suad Mohamud
Fathiya Afran

Luleå SK
Fritidsförvaltningen
PRO Hertsön - Lerbäcken
Hertsö Bibliotek
Hertsö Skoterförening
LSK, Ria Center m.m.
LSK
AMF
AMF
Villaägarna
Lulebo AB
Hjärt- och Lungsjukas Förening
Hertsö Fritidsgård
Hertsöskolan
Hyresgästföreningen
Norrbottens läns hemslöjdsförening
Somaliska Forum
Somaliska Forum
Somaliska Forum

§ 13

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

§ 14

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 15

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 16

Godkännande av föregående protokoll
Stefan Hult läste upp föregående protokoll och lades efter godkännande till
handlingarna.

§ 17

Inkomna skrivelser
Karl Degerman: Hockeyliv, en utställning på Norrbottens Museum om människor som
älskar hockey kommer att pågå 2/3 – 7/9. Presentation 2/3 kl. 13.00. Mer info här:
http://www.nll.se/sv/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-museum/
Vi har sökt bidrag från den s.k. fria potten för Hertsöloppet (10 000 kr).

§ 18

Slöjdprojekt Hertsön
Eva Öhrling: Projektet syftar till att en lördag per månad under 2 års tid hålla öppen
slöjdverkstad för barn och unga i stadsdelen Hertsön. Slöjdverksamheten kommer att
vara av ”drop-in” modell, så att man kan komma utan föranmälan.

Innehållet är blandat såsom: enkel träslöjd, sticka, virka, plåtåtervinning m.m. och
vänder sig till barn och unga.
Projektet startar höstterminen 2014 och avslutas vårterminen 2016.
För mer information, kontakta:
Eva Öhrling
eva.ohrling@live.se
070-336 69 96
§ 19

Konstverk i Hertsö Centrum
Karl Degerman: För att det ska bli bra så ska vi ha en arbetsgrupp som tar fram förslag
att redovisa för områdesgruppen.
Beslut: Ingående i arbetsgruppen blir till att börja med följande:
Conny Bergwall
Sten Fors
Bodil Edenhagen
Devla Tomic
Det kan tillkomma någon person.
Anette Berglund kom med förslaget att det kan vara något konstverk som man leker på.

§ 20

Lapptäckets placering
Karl Degerman: Lapptäcket ligger fortfarande i vårat förråd här på LSK, vi måste hitta
en lämplig plats att hänga upp det på.
Kristina Oja skriver en text om lapptäckets uppkomst m.m.
Jesper Strömbäck tar sedan hand om det i biblioteket i slutet av april i ca en månad.
Kristina Oja tar sedan hand om det efter en månad på biblioteket.

§ 21

Hertsödagen
Karl Degerman: Hertsödagen blir den 9 augusti 2014.
Förberedelserna är i full gång.

§ 22

Rapporter från Hertsöns nätverk
Karl Degerman: LSK har sitt årsmöte ikväll i den här lokalen.
LSK har ca 2300 medlemmar vilket gör att det är en jättestor förening.
Vi fyller 100 år om två år, då blir det någon form av jubileum.
Supporterklubben, som består av lite äldre gentlemän har sitt årsmöte den 5 mars.
Stefan Hult: P.g.a. att det är för lite snö så har vi inte kunnat sladda eller välta
skoterleden ännu. Vi får hoppas på lite kyligare väder samt mera snö.
Gå gärna in på våran hemsida: www.skoterklubben.net
Anette Berglund: Under sportlovsveckan blir det lite transporter så vi får hoppas på att
det finns snö kvar i skidbackarna.
Sten Fors: PRO ordnar en modevisning för seniorer den 18 mars.
Nickolina Burvall: Mellan den 17/5 – 25/5 är det en ”framtidsvecka” i Norrbotten.
Se här för mer information: http://framtidsveckan.nu/category/lulea/
Somaliska Forum: Den 8 mars kl. 12.00 har vi invigning av verksamheten i den mindre
avdelningen av f.d. Röda Korsets lokal.
Lars Erik Larsson: Kanske är det sista gången jag deltar på dessa möten p.g.a. att jag är
engagerad i en annan förening.

Devla Tomic: Går igenom listan för deltagare i montern i gallerian.
Jag hjälper Somaliska Forum den 8 mars.
Kristina Oja: Hertsö Miljögårdsförening är nu nerlagd och AMF sköter om det numera.
Efter påsk så börjar vi med helgöppet igen på miljögården mellan kl. 11.00 – 14.00.
Nu den 4 mars är det tänkt att vi ska ha en friluftsdag på Hertsö kullar om det finns
någon snö kvar.
Den 26 mars har teaterföreningen sitt årsmöte.
Den 9 mars och 27 april har vi workshop på Hallonet mellan kl. 15.00 – 18.00.
Christina Kero: Under kulturveckan som pågår nu händer bl.a. följande:
Bakning, matlagning, musik, landhockey, styrketräning, bridge där personer ur
bridgeklubben stöttar.
Vecka 10 är det sportlov.
Conny Bergwall: Vi har eventuellt en lokal på Ekorrstigen till Eva Öhrling och hennes
slöjdprojekt.
Vi vill gärna ha igång lite verksamheter på de platser som är iordninggjorda och därför
har vi ett samarbete med hyresgästföreningen.
Halkbekämpningen har varit väldigt svår den här vintern med all blida som varit.
Renoveringen och utbyggnaden av våra kontorslokaler är så gått som klara nu.
Jesper Strömbäck: Den 25 mars kl. 17.30 – 19.30 har vi ett IT-café där man får lära sig
allt om digitala tjänster om bokutlåning m.m. som finns på nätet.
Mer information finns på hemsidan: http://www.bibblo.se/index.php/kontakt/hertson
Gustav Uusihannu: Under sportlovet vecka 10 ska vi åka till Tornedalen med 20
ungdomar.
Nu under kulturveckan som pågår har det dansats väldigt mycket.
Gerda Henriksson: Vi har haft vårat årsmöte och det var så mycket folk så vi fick
plocka in fler stolar.
I helgen var det den Finlandssvenska dagen som firades med en fantastisk underhållning
på kulturens hus.
Bertil Henriksson: Jag har varit på en mycket intressant föreläsning som bl.a. handlade
om hur en ”liten” människa kan göra sig hörd mot myndigheter m.m.
Vi har nu fått en finskspråkig präst till Luleå.
Den 25 maj är det val till EU, hoppas att många ställer upp då.
Projektet ”Kraftsamling” har genomförts och det är väldigt givande.
Ove Skoog: Villaföreningen har sitt årsmöte den 25 mars. Då har vi bjudit in Gatuchefen
Göran Gabrielsson för att prata om årets snöröjning som vi inte är nöjd med.
§ 23

Övriga frågor
Karl Degerman: Jag undrar om Hertsöns egen hemsida är aktiv eller inte. Alltså:
www.hertson.se Jag ska kontakta Lars Rönnbäck i detta ärende.
Bertil Henriksson: Enligt en färsk undersökning så är nerskräpning längs stränderna
väldigt omfattande. Det är tragiskt att det ska vara på det viset.
Enligt Utvecklingsgruppen i kommunen så ska det hända något med den gamla
båtuppläggningsplatsen.
Det har kommit ut en ritning på moskén som ska byggas.

Karl Degerman: När ska vi ha den årligt återkommande våraktiviteten som vi har kommit
överens om att vi ska ha?
Beslut: Den 14 juni kl. 11.00 – 14.00.
Bertil Henriksson: Inför majbrasan, ta bort snön i tid med hjullastare runt banankullen
så det hinner torka. Det är alltid så blött där.
Ljudanläggningen måste fungera så det hörs vad man säger.
§ 24

Nästa möte
Tisdagen den 25 mars kl. 10.00 – 12.00 i LSK:s kansli.
Våfflor serveras den här dagen.

§ 25

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

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Mötets sekreterare

