Luleå skärgårdsförening
PROTOKOLL
fört vid styrelsemöte med styrelsen för Luleå skärgårdsförening,
torsdag 5 oktober kl. 18.00 i Lions clubs lokaler, Sandviksgatan.
Närvarande:
Ordinarie styrelsemedlemmar: Ola Berglund Sandön, Åke Åström Kunoön, Lennart
Petterson Kälkholmen, Bengt Ökvist Storbrändön, Herbert Öqvist, Långön, Lars Lund
Junkön.
Ersättare: Kjell Eriksson Hindersön, Lennart Larsson Sandön, Janne Skott Junkön, LarsGöran Karlsson Kälkholmen.
Adjungerade: Tina Gedeborg Långön, Jonas Wikström Sandön, Leif Hjelte Småskär,
Ann Jonsson Brändöskär.
Övriga förtroendevalda: Margareta Olofsson Sandön, revisor.
1.
Ordföranden gladde sig åt ett gott mötesdeltagande trots löjfiske och hockeymatch och
hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2.
Att tillsammans med ordföranden justera protokollet utsågs Lars-Göran Karlsson.
3.
Dagordningen godkändes.
4.
Tina redogjorde för turerna kring frågan om förfallstrafiken. Som handlade om möten och
skrivelser, framför allt med kommunens handläggare av skärgårdsfrågor, Ove Forsberg. Det
senaste handlar om att han ser positivt på att skärgårdsföreningen tar över handhavandet av
förfallstrafiken och att för detta erhåller 150 000 kr per år från kommunen, dock om
fritidsförvaltningen godkänner detta.
Livliga diskussioner uppstod och Kjell E. erinrade om att vissa år hade kostnaderna vida
överstigit de budgeterade medlen och oroade sig över vad som skulle hända om kostnaderna
för föreningen skulle överstiga de tilldelade medlen. Omvänt var det positiva att överskottet
då kunde användas senare om underskott ett annat år skulle uppkomma.
Eftersom inga beslut tagits om höjning av de budgeterade medlen beslutade styrelsen att
meddela att intresse att ta hand om trafiken inte föreligger. Styrelsen beslutade att fortsätta
kämpa för att kommunen skulle tillskjuta mer medel för denna trafik.
En fråga som kom upp var om något framkommit som skulle medföra att kommunens inköp
av ny arbetsbåt skulle vara lätt isgående och kunna nyttjas i förfallstrafiken tills
dess att isarna bär svävartrafik på hösten/förvintern. Så har inte skett.
Lennart Larsson framförde frågan om det skulle vara lämpligt/lönsamt att
skärgårdsföreningen skulle (med kommunalt stöd) köpa in hydrokopters och ordna
förfallstrafik med sådana. Men det framkom att denna typ av fordon kräver stora
investeringar, och inget beslut togs.
Därefter ajounerades mötet för kaffepaus.

5.
Kvällens gäst Patrik Juhlin från Räddningstjänsten ankom ca en kvart försenad. Han hade
(påstod han) vid inbjudan fått felaktig gatuadress.
Sammanfattningsvis så kunde han berätta att de tre brandbilar som nu finns på öarna skall
bort och ersättas av vagnar (släp) till fyrhjulingar (ATV). Dessa vagnar innehåller bland annat
en tank som rymmer 300-400 liter vatten samt en pump som kan kopplas till slangar för

eldbekämpning och en sugslang att fylla på tanken med. Det framgick inte vilka öar som
skulle utrustas med dylika fordon.
Skärgård och från tätorterna avlägsna byar samt byar i fjällvärden har speciella situationer,
där hjälp kan ta tid vid exempelvis eldsvådor. Han föreslog att man på varje ö skulle bilda en
ny förening eller att använda en befintlig förening som skulle upprätta ett brandvärn
bestående av året-runt-boende och att Räddningstjänsten då kunde utbilda medlemmarna i
dessa värn i brandbekämpning..
Att exempelvis vid ett medlemsmöte med skärgårdsföreningen medlemmar utbilda dessa
stötte på patrull. Räddningstjänsten förbjuds att bedriva utbildning på detta sätt eftersom det
uppstår en konkurrenssituation med privata utbildare.
Han erbjöds att vi från föreningens sida skulle lämna förslag på lämpliga
helikopterlandningsplatser på öarna, något som gjorts en gång tidigare, men där uppgifterna ej
har nått Räddningstjänsten men kanske SOS Alarm.
Han fick många frågor och berättelser från de närvarande och fick ett stort Tack och en varm
applåd.
6.
Au har påbörjat arbetet att omarbeta stadgarna och föreslog att när detta jobb var avklarat
skulle styrelsemedlemmarna var och en få tid på sig att kommentera och komma med egna
förslag till stadgeändringar och att sedan styrelsen skulle besluta om hur man föreslår
ändringarna och att sedan överlämna sitt förslag till årsmötet.
Detta för att aktivera medlemmarna i denna viktiga fråga.
Flera medlemmar hade en avvikande åsikt och menade att au:s förslag skulle presenteras vid
kommande styrelsemöte och att styrelsen då skulle besluta den slutgiltiga utformningen. Så
beslutades.
Förslag från styrelsemedlemmar till au i god tid före nästa styrelsemöte, välkomnades.
7.
Ola B refererade till hans kontakter med Brändögruppen (Göran Widén) om jubileumsfesten
den 4 augusti 2018 på Brändön. Priset för mat (grillbuffé med måltidsdryck) föreslog Göran
till 345 kr. Till detta kommer kostnader för underhållning och andra enskilda deltagares
kostnader som bussresa tor City, bad i badtunna, plats i fyrbäddsstuga (1.190 kr) osv. Ola
fortsätter att hålla kontakten, och att vi senare måste ha bindande anmälan.
Beslutade att genom förfrågan hos medlemmarna kolla om någon/några av dem (eller
bekanta) skulle kunna erbjuda musikunderhållning. Innan dess tar Hubbe inga musikervänner-kontakter.
8.
Beslutade att anordna ett julbord i början av dec. Till detta inbjuds aktiva förtroendevalda
med respektive. Au skall kolla möjligheterna att förlägga det till någon restaurang i centrum.
Margateta kollade snabbt och fann att det bland annat ska finnas en julbordsarrangör i
övervåningen på polishuset. (Men ligger inte arresten där? sekr. undran.) Au jobbar vidare.

9.
Föreningens partytält med uppskattade mått 5 x 6 meter finns nu i Tinas skotergarage vid
Hindersöstallarna. Lars Lund m. fl. yrkade på att vi skall sälja det på Blocket eller genom att
erbjuda någon av medlemmarna att köpa det. Vi skall införskaffa mått- och kvalitetsuppgifter
samt efterlysa foton av tältet exteriört. Vi begär 5.000 kr eller högstbjudande.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.
10.
Flera av deltagarna rapporterade från sina öar. Från Hindersön berättade Kjell att Jopik nu
stängt för säsongen. Lennart P. kunde lämna glädjebeskedet att Kälkholmen nu får bredband

via fiber. Och Lennart L. kunde avslöja att men nu börjat montera ner stolpar och ledningar
från det gamla telenätet på Sandön.

11.
Hubbe meddelade att ÖKTUELLT nu utgivits och att några maliadresser var felaktiga. Ola B.
och Margaretha O. kunde direkt informera om var sin medlems nya adress. Bengt skulle göra
detsamma efter mötet. I nästa nummer kommer några av föreningens förtroendevalda att
presenteras. I övrigt efterlyses bild- och textmaterial av olika slag.
12.
Tina informerade om ett möte som hon haft med två representanter för Hindersöns
Hembygdsförening och två tjänstemän från kommunen. Mötet gällde kommunens planer för
skärgårdsutvecklingen. Tidigare har man från flera öar lämnat förslag på åtgärder som
kommunen kunde stödja när det gäller insatser på den egna ön, men även allmänna
skärgårdsinsatser.
Mötet beslutade att be ö-representanter att skyndsamt maila ändringar från förra förslaget
(finns på hemsidan) till Göran Gabrielsson, f.d. gatuchef.
Hans mailadess är goran.gabrielsson@lulea.se. Tel.0920-45 39 53
13.
Kjell E. berättade om sitt möte med Luleå byaforum. Bland annat skall en regional
utvecklingsplan upprättas för byarna söder om älven. Den 23 november skall ett möte ske
med representanterna i landsbygdskommittén (politiker) och då skall han ta upp frågan om
förfallstrafiken.
14.
I samband med julbordet skall ett informellt styrelsemöte hållas och sedan kommer
ordföranden att kalla till nästa styrelsemöte i början av 2018.
15.
Ordföranden tackade för visat intresse och engagemang och förklarade mötet avslutat.
Vid pennan och Mac:en

Herbert Öqvist

Justeras

Tina Gedeborg, ordf

Lars-Göran Karlsson, justerare

