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Plats och tid

Jämtögården, 2006-06-12, kl 13.15—16.00

Beslutande

Anne Nordqvist, ordf
Nancy Nilsson
Folke Bergh
Ivan Thorell
Ulla Posti

Tjänstgörande ersättare

Jutta Isaksson, Axel Hallqvist, Martin Johansson, Eskil Johansson och Reinhold
Nygren

Ersättare

Stig Johansson, Runo Wikström, Kerttu Myllykoski och Stig Bäckman

Gudrun Larsson
Erik Lindmark
Gun Fingal
Inga Olsson
Inga-Britt Carlberg

Övriga deltagande

Utses att justera

Ulla Posti

Justeringens
plats och tid
Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 14--15
Inga-Britt Carlberg

Ordförande
Anne Nordqvist
Justerande
Ulla Posti

BEVIS/ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande

Datum för
anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift
Utdragsbestyrkande
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Eskil Johansson (dagens värd) öppnade mötet i den trevliga Jämtögården och hälsade
kommunalrådet Karl Pedersen särskilt välkommen. Eskil berättade om byns engagemang
för byautveckling. Den stora satsning som byborna gjort för ungdomar och övriga invånare i
byn med hockeyplan, tennisplan och byabagarstuga. Jämtögården invigdes 1990 och
inrymmer både förskola och fritidsverksamhet. Byn har ökat från 346 till 396 invånare med
ökning av barnfamiljer.
Därefter överlämnade Eskil ordet till Karl Pedersen som vidgade vyerna och berättade om
vad som händer i Luleå kommun och den stora expansion som sker på byggfronten, t. ex.
konserthuset.
§ 14
Ordf Anne Nordqvist tog upp dagens ärenden med genomgång av arbetsutskottets protokoll
från den 23 maj 2006.
Inga-Britt Carlberg valdes att föra dagens protokoll.
Ulla Posti valdes till justerare.
§ 15
Information
Ordf informerar om remissvar till Tekniska förvaltningen som lämnats från KPR om
”Säkrare gångpassager genom färre övergångsställen”.
Ordf informerar om skrivelse till Lulebo om hissar i flerfamiljshus där det bor gamla och
handikappade.
Ordf informerar om en inbjudan från Länsstyrelsen om äldreomsorg i Jokkmokk eller
Kiruna. Ordf har haft kontakt med Karin Lind för att få utbildningen på närmare håll.
Eventuellt kommer en utbildning till hösten i Kalix.
Erik Lindmark informerar om en utbildning i anhörigstöd som han deltagit i.
Gun-Marie Bjurholt, Länsstyrelsen, ledde kursen. Det finns ca 185 000 anhörigvårdare i
landet och ca 2 500 i Luleå. Det är ett stort mörkertal. En inventering pågår med
distriktsvården. Det finns pengar från staten att hämta för projekt som kan leda till
kontinuitet för att förbättra och stödja anhörigvårdare. Ylva Johansson,
Äldreomsorgsministern, besöker Luleå 25-26 oktober.
Ordf har haft kontakt med Harald Öman, Luleå kommun, Tekniska förvaltningen om
Mjölkuddsstranden som har dålig framkomlighet. Ordf tar förnyad kontakt till hösten.
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Inga-Britt Carlberg informerar om Radiomastens restaurang som nu har sommarstängt.
Restaurangen har drivits av SPF Mjölkudden under en tvåårsperiod men kan förmodligen
inte fortsätta i samma regi eftersom maten kommer nerkyld tre gånger per vecka och en del
andra förberedelser ska göras på plats. De ordinarie matgästerna är besvikna för stängningen
och särskilt de två som har fått trygghetsboendeplatser i äldreboendet.
KPR ska till hösten jobba fram förslag till en organisation för volontärverksamheten.
Ivan Thorell föreslår att KPR tar upp om tillgängligheten (i husen, trapp m.m.) i höstens KPR
möte.
Eskil Johansson informerar att han deltagit i ett möte i datautveckling av hemsidor med Lars
Mikaelsson som ledare.
Vice ordf avtackade ordf för denna säsong med en blomma. En blomma skickas till våran
sekreterare med ett stort TACK! Hon kunde inte vara med oss idag.
Avslutningsvis vill vi alla säga TACK till alla som ordnat denna dag med halstrad
strömming i Rörbäck och gott hembakat bröd till kaffet i Jämtögården. En strålande
underbar dag.
Ordföranden tackade och önskade alla en trevlig sommar.
_____

