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Vi har för två dagar sedan, 13/12, genomfört vår sista aktivitet för 2016 nämligen ätit vårt 
traditionella Julbord och vid samma tillfälle fått besök av Norrbottens Lucia med tärnor. Julbordet 
som Scandic Hotell uppdukat var mycket uppskattat, först en god jultallrik med traditionella rätter, 
därefter varmrätter, dessert och kaffe med dopp, till kostade av 189 kr. De som önskade kunde 
köpa snaps och öl som en extra krydda till sillen. Våra 80 platser blev snabbt fullbokade och tyvärr 
fick inte alla som önskade plats. Först på programmet stod besöket av årets Norrbottens Lucia, 
Agnes Lindh, med tärnor som framförde många traditionella luciasånger på ett mycket 
skönsjungande sätt. SPF Mjölkuddens ordförande avtackade Luciasällskapet och dess arrangör 
Lions i Luleå genom varma applåder samt överräckte en penninggåva på 3 000 kr som går till 
fonden för cancerforskning vid Umeå Universitet. Slutligen framförde ordförande önskemålet om 
att denna uppskattande tradition skall fortsätta i många kommande år. Mötet avslutades med vår 
populära lotteridragning och en önskan om God Jul och Gott Nytt År till alla våra medlemmar. 
 
Vid månadsmötet måndagden 28/11 var det fullsatt på Ängsgården när SPF Mjölkudden besöktes 
av representanter från NCC och Luleå Hamn. Affärschef Fredrik Edfast och Projektchef Andreas 
Rydberg båda från NCC började med att berätta om NCC:s verksamhet i Norrbotten och 
informerade också om att kommunerna i länet har bostadsbrist och stort behov av 
bostadsbyggande. Därefter fokuserade man på vad som händer i kommunen samt vilka planer 
NCC har. Man nämnde vilka aktuella samarbetspartner man har.  Anders R berättade bl.a. om att 
man planerar 170 lägenheter i kvarteret nedanför Telia i Södra hamn. NCC presenterade vilken 
omfattande nybyggnation som sker i vår kommun. 
Därefter gav Johan Sundvall, Teknikchef vid Luleå Hamn, en historisk exposé över Luleå hamns 
utveckling. En hamn som är den 4:e största i landet. Johan nämnde som kuriosa att Oskarsvarv en 
gång i tiden varit Sveriges största varv. Fokus i föredragningen var Projekt Malmporten som är det 
planerade storprojektet för Bottenviken och som ska göra att det går att öka tonnaget för 
lastbåtar framöver.  
 
Vi behöver fortfarande en person till serveringen vid månadsmöten och en person till våra café- 
möten. Arbetet gäller en gång/mån 4-5 ggr/termin. Vår personalpool ställer gärna upp om du 
någon gång inte har möjlighet att delta. Du som gärna vill och kan bidra med arbete hör av er till 
Gunnel Blomberg för mer information på tel. 070-340 01 85. Kom ihåg att alla ni som framgent 
arbetar som funktionär inom SPF Seniorerna blir bjudna på Jullunchen 2017. Har man bara deltagit 
någon enstaka gång erhålls ingen gratifikation.  
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På förekommen anledning vill jag klargöra vad som gäller och har gällt sedan vi, SPF Mjölkudden, 
för första gången gav biljetter till medlemmar som tar in nya medlemmar och som har betalt 
gällande års medlemsavgift samt  varför vi inte kan ta emot mer än 80 medlemmar till vårt julbord. 
Reglerna för att komma med till julbordet på Scandic Hotell är att de som kommer med baseras 
helt på den turordning, datum och klockslag, ni anmäler er eftersom antalet gäster är begränsat. 
Det har inte något att gör med fribiljett, förtroendeuppdrag eller någon annan form av 
prioriteringar. 
Naturligtvis vill styrelsen att alla som vill skall kunna komma till vårt populära julbord med Lucia 
oavsett vilken restaurang vi är på. Det som begränsar oss är i första hand av praktiska orsaker 
såsom lokalens utformning, utrymme mellan borden eftersom gående bord serveras, pris och 
högtalarmöjligheter samt Luciatågets framkomlighet. Slutsatsen är att inte någon medlem har 
diskriminerats eller kommer att diskrimineras av oss. 
 
Av bifogade bilagor framgår våren 2017-års program. 
                         
Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar som gör att SPF Mjölkudden finns och ett särskilt 
tack till alla ni som på något sätt bidrar med arbete i vår förening. Utan er - ingen förening. 
 
TILL ER ALLA 
GOD JUL OCH GÅTT NYTT ÅR 
Styrelsen g.m Kenth Nilsson ordförande. 


