
    

 

 

 
      2018.06.04 
      Sid. 1/2 
 
  MÅNADSBREV MAJ 2018 
 
Här kommer vårterminens sista månadsbrev för nu börjar snart vårt sommaruppehåll. Vår sista 
aktiviteter innan dess var att genomföra vår sedvanliga sillunch på Scandic Hotell måndag den 28 
maj och besöket vid Luleå Kommuns trädgårdsanläggning tisdag den 29 maj. 
 
Vid vårt månadsmöte den 2/5 besökte parkchefen Mikael Öhman och sektionschefen Ann-Marit 
Johansson från Luleå Kommuns Parkförvaltning oss och berättade om Kommunens parker och 
trädgårdar. Michael berättade om kommunens framtida planer, organisation och att snödjuren i 
statsparken har funnits i 30 år. Ann-Marit berättade om den nuvarande snöborgen som har ca. 
400 besök per dag. Hon berättade vidare att parkförvaltningen basar över 300 ha parkmark och 
800 ha naturmark. Innevarande år är förvaltningens tema ”karneval” vilket kommer att visa sig i 
mycket färggranna planteringar. Presentationen avslutades med frågestund om bl.a. Södra 
Hamnområdet.                  
Föreningens ordförande, Kenth Nilsson, tackade för ett intressant föredrag och medlemmarna 
tackade med varma applåder varefter mötet avslutades med kaffe med dopp. 
 
För underhållningen vid vårt café den 18/5 underhöll Luleås Kulturskola under ledning av Görel 
Särs och Monica Jonasson oss på sedvanligt sätt. Det blev vårliga tongångar med instrumentalspel 
och allsång. Med cello, dragspel och klarinett förgylldes eftermiddagens samvaro som avrundades 
med som vanligt kaffe och dopp.  
Därefter informerades om aktuella resor och teaterföreställningen på Hängnan varefter mötets 
ordförande Lars Forsell slutligen tackade för deltagandet och ett speciellt tack gick till våra 
underhållare som bjöd på en uppskattad musikstund. 
 
Den 26 april genomförde 29 seniorer från SPF Mjölkudden två studiebesök, Klöverbergsgårdens 
äggproduktion i Klöverträsk och Heta Hyddan i Piteå. Glasbruket Heta Hyddan startade år 2005 i 
gamla bryggeriet intill Furunäsets gamla hospital, byggt 1890, som idag är en modern företagsby. 
Ägarinnan Linnea som visade hur glasblåsning går till har 17 års erfarenhet inom glasblåseri och 
formgivning. Linnea tillverkade ett dricksglas och ett hjärta och därefter fick två av oss försöka oss 
på denna ädla konst som visade sig vara svårare än vad det såg ut att vara. Slutligen handlade vi 
fina konstverk i hennes butik innan vi intog en välsmakande lunch i Borggårdens matsal. Därefter 
fortsatte bussresan till Klöverbergets hönseri där vi mottogs av ägaren Viktor Boman och hans 
mentor Peter Georgson.  
Sedan starten 2012 har företaget expanderat och idag har de 4 egna stallar med totalt ca. 30 000 
höns. För att klara efterfrågan på ägg köper de produktion från Banafjäll utanför Örnsköldsvik och 
från Jörn. Idag säljs Klöverbergets ägg av ICA och COOP i Norrbotten och Västerbotten och fler 
butikskedjor är på gång in. 
En intressant och trevlig dag med tack till alla medverkande. 
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Måndag den 28 maj genomförde vi, nästan 60 medlemmar, vår traditionella sillunch på Scandic 
Hotell för 6 året i rad. Vår meny bestod av flera sorters sill, ägghalvor med räkor, inlagd 
strömmingsflundra, Janssons frestelse, potatis, bröd, smör och ost samt kaffe med kladdkaka och 
vispgrädde, lättöl eller vatten till priset av 115 kr. Lunchen avslutades med utlottning av 
charklådan och många fina vinflaskor. Ordförande informerade om Sommartinget i Sörbyn den 18 
juli, se bilaga, och vårt kommande 25-årsjubileum tisdag den 28 augusti och önskade slutligen alla 
en trevlig sommar. 
SPF Seniorerna Mjölkuddens 25-årsjubileum.  
Vårt jubileum kommer att firas med en lunch på Meldersteins Herrgård, belägen 12 km utanför 
Råneå, tisdagen den 28 augusti kl. 13.00. SPF Mjölkudden bjuder på bussresa och underhållning 
medan vi själva får betala lunchen som kostar 185 kr. Lunchen består av lax med pressad potatis 
och tillbehör samt kaffe och tårta. Vi kommer att få en historisk information om Melderstein 
och dess Herrgård. Inbjudan kommer att skickas i början av augusti. 
 
Resor 
Vi genomför en resa till Finnmark och Kirkenäs i Nord Norge, Kvänernas land, 2-6 augusti. I 
resans pris ingår 4 övernattningar med halvpension, 2 luncher, 1 lunchpaket, Alta Museum, Slott 
i Vardö och guide under resan. Priset är 7 295 kr per/person i dubbelrum. Anmälan sker till 
Tapani Buss senast den 29/6 på info@tapanis.se eller på tel. 0922-129 55. Ett fåtal platser kvar. 
 
Samarbetsgruppen för resor inom SPF Seniorerna, 5 föreningar inom Luleå Kommun, bjuder på 
följande resealternativ. 

 SPF Åkerbärets resa till Gallejaur och Hattmuseet i Glommersträsk den 14/6. 
 

 SPF Seniorerna i Norrbotten genomför ett sommarting i Sörbyn den 18/7 där alla         
SPF-föreningar i Norrbotten får deltaga. Det blir en heldag med aktiviteter och 
underhållning. Bland annat medverkar vår förbundsordförande Eva Eriksson och 
skådespelaren Sven Wolter. Arrangemanget, som pågår mellan 12.00-18.00, är gratis. 
Se bifogad bilaga.                                                   Anmälan sker till Monica Gustafsson på                                                       
E-post: mormor.gustafsson@gmail.com eller via SMS på telefon: 070-5410280. 
Samåkning gäller och milersättning utgår med 19 kr/mil för den som tillhandahåller bil. 
Ni som kan tillhandahålla bil anmäler detta till Monica när ni gör er egen anmälan för då 
kan Monica fylla bilarna efter behov.  

Tänk på, att för varje medlem du värvar bjuder SPF Mjölkudden på vårt Julbord den 13/12, 
Luciadagen, på Scandic Hotell. Värde ca. 200 kr. Om du värvar fler medlemmar än en kan du 
bjuda någon medlem på Julbordet eller få pengar i motsvarande värde. Kom ihåg att den du 
värvat skall skriva in ditt namn på medlemsansökan och du måste anmäla ditt namn till 
matrikelansvariga Monica Gustafsson. 
 
Trevlig sommar 
Kenth Nilsson 


