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Som ni läste i oktobers månadsbrev så kommer även detta år Norrbottens Lucia med tärnor att 
uppträda för oss SPF Mjölkudden på Scandic Hotell. Denna ”tradition” visar att snart är det JUL- 
och NYÅRSHELGER med allt vad det innebär. Vi får hoppas trots det milda vädret att vi får ännu en 
vit Jul och slipper sträng kyla. Orsaken till att detta månadsbrev kommer ganska tidigt i november 
beror på att vi måste skicka ut inbjudan till Jullunchen i god tid till de som inte har dator. 
 
Fredag den 11 november underhöll delar av Luleå Gammelstads Manskör under ledning av 
Lennart Johansson oss vid vårt traditionella cafémöte. I den överfulla lokalen, ca. 85personer på 
Ängsgården, framförde manskören idel kända melodier till medlemmarnas stora förtjusning. 
Det applåderades livligt och till vår stora glädje framförde manskören ett extranummer. Det är 
tredje året i rad manskören besöker oss. 
  
Efter Manskörens uppträdande informerade Daniel Andersson, ägare av ICA Kvantum i Luleå, först 
om ICA-koncernen verksamhet och därefter om sitt eget företags verksamhet och framtidsplaner. 
ICA Koncernen är ett av Nordens största detaljhandelsföretag med ca. 50% av Sveriges 
dagligvaruhandel genom 2 220 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum. I 
gruppen ingår ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Banken samt Apoteket Hjärtat som storleksmässigt är 
nummer 2 i Sverige.  
ICA Kvantum med 100 anställda är Norrbottens största dagvaruhandlare som planerar för fortsatt 
expansion i nya egna lokaler i Luleå. Den nya egna fastigheten, affärslokalen, är inflyttningsklar år 
2020. Skälet till detta är att Luleå Kommun är i slutskedet av planeringen av ett nytt område som 
skall omfatta bl.a. handel och bostäder. Nya affärsområdet för Kvantum blir vid Bodenvägen där 
Boströms gamla bilaffär fanns så flytten blir inte lång. Anderssons målsättning är att kunden alltid 
skall känna sig nöjd och glad efter sitt besök då hon/han får förstklassiga varor till rätt pris. 
 
En vädjan om hjälp, som bifogades oktober månadsbrev, som gällde fler medarbetare till 
restaurangarbete vid café och månadsmöten gäller fortfarande. 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 de som framgent arbetar som funktionär inom SPF Seniorerna blir bjudna på sin Jullunch 2017. 
De som arbetat under 2016 kommer att bjudas på årets jullunch som tack för insatsen. Har man 
bara deltagit ett fåtal gånger erhålls inte någon gratifikation.  
 
Vid vårt månadsmöte måndag den 28 november kl. 13.00 kommer VD Henrik Vourinen att 
informera om utbyggnaden av Luleå Hamn samt deras framtida krav som måste uppfyllas. Vidare 
kommer Andreas Rydberg NCC Luleå att informera om företagets engagemang och framtida syn 
på Luleås expansion. Slutligen kommer Karin Widman att informera om vad du behöver tänka på 
när du intager receptbelagda läkemedel och naturmedel tillsammans. 
 
Glöm inte att rekrytera nya medlemmar. För de som betalar medlems. avg på 220 kr innan 8 dec  
gäller den även för 2017. Du som värvar får ett Julbord gratis och en sverigelott från förbundet.
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