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Sammanfattning
Syftet med mötet var att få höra vad boende på Hertsön och Lerbäcken hade
för åsikter om det framtagna materialet och de prioriteringar som lyfts fram i
uppdragsbeskrivningen. Tyckte de att kommunens bild stämde och vad ville
de komplettera med?
Vi fick in mängder av synpunkter under kvällen och nu är det vårt arbete att
omhänderta dem på bästa sätt.
Det var inte så många personer till antalet under kvällen men kreativiteten
och engagemanget var stort. Innan mötet lämnades några synpunkter in från
medborgare som inte kunde delta under kvällen. Vi har även fått en
kompletterande bild av några ungdomar på fritidsgården. Samtliga
synpunkter redovisas nedan.

Barn och unga, behörighet till gymnasiet, vuxna i arbete eller studier
med mera

Barn i ekonomiskt utsatta familjer och hälsa









Ge inflytande till barnen och fråga dem vad de ser som förbättringar.
Stöd till ideella organisationer/föreningar.
Erbjuda gratis bad till skolungdomar på badhuset.
Badhuset: om det ska byggas ett nytt ser gruppen en vinning av att
upprätta ett badhus som är godkänt för simhopptävlingar. Samtidigt
lyfter gruppen vikten av att ett nybygge inte får medföra ökade
kostnader för kommunens besökare, det är viktigt att badavgiften är
låg.
Bygg en större gymanläggning inne i badhuset när det byggs ett nytt
badhus.
Is på konstgräsplanen.
Utveckla Sportoteket.
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Nyttja gamla båtuppläggningsplatsen bättre. Bygg
parkour/hinderbana som kan nyttjas av alla oavsett ålder (exempel
I19/P5). Om inte kommunen kan bygga en kanske privata aktörer
kan vara med och sponsra.
Gynna goda kostvanor genom att erbjuda frukost i skolan.
Säkra goda kostvanor även under loven genom att erbjuda skollunch
under loven.
Elever behöriga till gymnasiet
Statens satsningar till social/ekonomiskt utsatta stadsdelar i
kommuner behöver riktas mot Hertsöskolan.
Goda kostvanor kan stärkas genom att erbjuda frukost i skolan.
Ge möjlighet till fysisk aktivitet varje dag.
Ge hjälp till läxstudier varje dag varav en av dagarna även inkluderar
föräldrar att vara delaktiga för att ge dem stöd till hur de kan hjälpa
sina barn ex i matematik, fysik, kemi, språk etc.

Vuxna i arbete eller studier/Arbetstillfällen
 Uppmuntra till studier.
 Röjning och gallring av skog.
 Det måste finnas olika karaktärer av både för- och grundskola, både
kommunala verksamheter och fri företagsverksamhet. Ett bra och
fullt fungerade exempel som lyfts fram är förskolan Ur och skur. Ur
och skur är en privatägd populär förskola med mycket nöjda barn och
föräldrar.
 Hertsön/Lerbäcken står inför en generationsväxling. Det är många
nya barnfamiljer som flyttar in och det är jätteviktigt att det finns
olika alternativ och flera aktörer inom skolan som kan erbjuda olika
alternativ och tillgodese olika behov
Upplevelse av trygghet
 Integrera yngre och äldre med varandra. Skolklasser och pensionärer
(tex PRO) kan utmana varandra i olika tävlingsgrenar och därigenom
få en bra kontakt med varandra. Vidare kan äldre (pensionärer)
erbjudas att verka som ”klassmorfar/klassmormor”. Båda grupperna
har mycket att lära från varandra och det kan på sikt även medföra en
ökad trygghet både hos barnen och de äldre.
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Vilka verksamheter /aktörer är viktiga att ha med i arbetet?










Socialförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsförmedlingen
Ideella föreningar
Polisen
NLL Hälsocentralen
Skolhälsovården

Demokrati/Närhet till vatten
Närhet till vatten
 En bättre skyltning av Hertsöstigen. Ibland glest eller otydligt att följa
leden. Vore bra med pilar i stigkorsningarna.
 Förslag på gångstig runt inre Hertsöfjärden med bro till Kalvholmen.
 Skidspår runt Kalvholmen på vintern
 Utomhusbad nära bostadsområdet.
Demokrati
 Medborgarkontor i anslutning till biblioteket.
 Fyller funktionen om information till medborgarna
 Även utveckla badhuset som i Örnsköldvik dvs bibliotek, badhus,
fritidsgård ihop.
 Skyltning från Avaviksvägen och gatorna ner, kanske i form av
rovdjur, skogsfåglar, småfåglar mm som symboliserar gatunamnen.
 En positiv skylt innan stora rondellen ”Hertsön - porten till
skärgården”
 Amfiteater vid Hertsö kullar
 Utebad på Hertsön


Småföretagarhus/Hantverkshus i centrum



Damma av planerna för båtuppläggningsplatsen. Före det måste den städas upp
ordentligt. Det ser förskräckligt ut där och de stora skjulen måste bort.

Viktiga aktörer/verksamheter att ha med i arbetet?
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Alla föreningar som finns på Hertsön Lerbäcken måste vara med. Vi
föreningar är ej omnämnda i uppdragsbeskrivningen vilket vi är
ledsna för. Vi måste ha möten för att diskutera vidare. Kanske kan vi
starta en Facebookgrupp.

Bostäder/resor/mötesplatser/energi m m
Behovet/nulägesbeskrivningen ?
 Det räcker med olika boendeformer – ombilda inte hyres- till
bostadsrätter
 Bra med alla boendeformer
 Omsorgsboende/trygghetsboende/vårdplatser behöver öka med en
åldrande befolkning. + 35% till 2050!
 Bygg så att alla åldrar o funktionshindrade kan använda
lägenheterna
 Städning är viktigt men har inget med mötesplatser att göra
Hur få positiv utveckling ?
 Nattbussar som även trafikerar Svartöstan
 Farthinder vid/efter rondeller
 Helst inga fartgupp – bara där det buskörs
 Bygg billigare bostäder – bl a 1:or är för dyra
 Hertsön är en fin stadsdel – bygg mer för alla kategorier bl a 4:or och
5:or!
 Skapa många aktiviteter i stadsdelen
 Stärk de mötesplatser som finns
 Värna om mångkulturen
 Stärk samverkan genom områdesgruppen
 Rusta upp cykelvägar och Gamla Hertsövägen
 Biblioteket: f.d. Devlas rum bredvid införlivas och görs till
Medborgarkontor i samverkan med AMF/Devla
 En mötesplats som föreningar/boende kan låna för sina aktiviteter
 Föreningar kan låna aula/matsal gratis
 Odlingslotter
 Grillplatser
 Solceller på centrumhusen och Badhuset samt på tak där det finns
plats
 Bättre halkbekämpning i centrum
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 Bättre samordning av snöplogning mellan GC-vägar och anslutande
gator
 Bättre samordning av sandning på GC-vägar och gårdar
 Bättre sandning av gårdar från Lulebo
 Inget snöupplag på båtuppläggningsplatsen – utveckla den istället
som det var tänkt
 Samlingssal: gör matsalen möjlig att använda för mindre sällskap
 Hemkunskapssalarna: diskmaskin och porslin ska finnas för fester
 Tandvård, akutvård och apotek behövs
 Badhus även i fortsättningen
 Inventera och skapa samverkan mellan företag och hantverkare
 Företagshus i centrum
 Hämta informativ och stärkande kunskap, t ex från andra orter
 Anlägg 2-3 tennisbanor vid den nya simhallen som ska byggas.
Bokning och ev betalning kan göras på biblioteket/badhuset.
Inhägnat såklart.

Vilka verksamheter/aktörer behövs ?
 LLT
 Stadsbyggnadsförvaltningen - prognoser för boende
 Lulebo, HSB, bostadsföretag
 Socialnämnden – plan för omsorgsboende
 Landstinget – vårdcentraler
 BUF
 Politikerna
 Kulturförvaltningen
 AMF
 Arbetsförmedlingen
 Försäkringskassan
 Fritidsförvaltningen
 Polis och vakter - vissa kvällstider på sommaren

Övriga aktörer
Innan mötet har fritidsgårdens personal haft en dialog med 14 ungdomar
som besökte gården en kväll. Det var sju flickor och sju pojkar. De samtalade
utifrån de prioriterade områden som lyfts i uppdragsbeskrivningen. Dessa
synpunkter kom fram:
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Barn och unga
 Badhuset är den viktigaste mötesplatsen då den drar mycket
aktivitet och hälsa till området. Extra viktig för barn och unga
och som en del i ett tryggt, hälsosamt och utvecklande Hertsö
centrum.
 Grunden för bra hälsa är en bra skola. Om skolan är svag så
kommer de barn och unga med störst behov att få betala priset
 Fritiden är viktig för alla och de barn och unga med svagast
stöttning hemifrån är i störst behov av goda fritidsmiljöer
 Fritidsgården är viktig för att unga ska ha en utvecklande och
trygg fritid liksom allt föreningsliv.
 Skola, fritidsgård och föreningsliv tar jämförelsevis mycket
stort ansvar när det kommer till fungerande integration i
Luleå
 Mer info om hur man kan påverka
 Mer öppet på fritidsgården, mer personal som kan hålla
öppet
 Vatten upplever man sällan men bäst vid Hertsö träsk och
kolonilotterna
 Stora gemensamma evenemang som Lussecup och
Hertsödagen
 En av få mötesplatser som vi unga använder är ofta obelyst,
rinken. Borde vara tänt oftare
 Utveckla IP
 Det nya badhuset bör ha funktionerna bubbelpool,
trampoliner, rutschkanor, flera våningar, ett fik, restaurang,
 Tennisplaner på sommaren där rinken står uppställd. Borde
vara tre stycken där som förr
 Fritidsgården och HIF borde vara öppen sommartid
 Tak över Hertsö IP som man kan öppna eller en ny Arcushall
 istället för skogen bredvid IP
wifi i Hertsö centrum och i fritidsgård. Skolan wifi krånglar




Demokrati
Hertsöns fördelar är stort föreningsliv och god gemenskap
människor emellan.
En annan fördel är att verksamheter som funnits länge så
som skola, områdesgrupp, fritidsgård, badhus byggt upp
starka nätverk med
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Nackdelar är socioekonomisk utsatthet, bottenplaceringar i
de flesta välfärdsparametrar och liten offentlig service. När det
nya badhuset byggs blir det en viktig satsning för området.
Närheten till vattnet syns inte då det är träd i vägen och det
borde åtgärdas. Barn och vuxna mår bra av att se vattnet och
ohälsotalen pekar på att hälsosatsningar borde göras.
Den på bilden snitslade banan runt Kalvholmen och
koloniområdet vore en succé.
Gör en app om Hertsön där allt om området framgår
Gångstigar används mest då man ska ta sig någonstans

Så här tar vi hand om synpunkterna
Alla synpunkter som kommit fram kommer att gås igenom av
projektgruppen. Vissa synpunkter handlar mer om olika förvaltningars
ansvarsområden – till exempel är synpunkter om badhus något som
fritidsförvaltningen har ett pågående arbete kring. Därför kommer de
synpunkterna även att skickas till dem. Alla berörda förvaltningar ingår i
arbetet med utvecklingsplanerna så de som kan påverka frågorna kommer
att få ta del av dem.
Vi kommer att vara tvungna att prioritera så därför kommer inte alla
synpunkter att bli verklighet. En del är lätta att åtgärda och en del kanske
kommer att kunna ske - fast på lång sikt. Alla förslag som kom fram kommer
inte att kunna genomföras.
För att ytterligare bredda bilden om vad boende på Hertsön /Lerbäcken vill
och tycker om detta så kommer riktade dialoger i olika former att
genomföras. Vi kommer även att bjuda in dem som anmält intresse till ett
uppföljningsmöte innan sommaren, i maj eller juni. Då kommer vi att berätta
var vi befinner oss i arbetet och vad som blir nästa steg.
Allteftersom arbetet framskrider kommer vi att lägga ut information på den
här hemsidan. Till dem som anmält intresse av att vara delaktiga i arbetet på
olika sätt så skickar jag ett mail när information läggs ut.
Är det någon som vill lämna in ytterligare synpunkter inom de områden vi
diskuterat så går det bra att maila dem till projektledare
maria.stromgren@lulea.se
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