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  MÅNADSBREV JANUARI 2019   
 
Nu är vårt Julbord med Norrbottens Lucia, Jul- och Nyårsfirande och Trettondag över för denna 
gång så visst är det skönt när granen och julprydnaderna är borttagna för nu är allt som vanligt 
igen. Istället har vi nu SPF Mjölkuddens hela programverksamhet för första halvåret 2019 att se 
fram emot så det kan man väl kalla för omväxling. ”Omväxling förnöjer” heter det ju. 
 
Vårens programverksamhet bifogas nu över Månadsmöten, Café och Pub som har mindre 
korrigeringar.  Programmet för Studiecirklar bifogas medan Friskvårdsprogrammet är oförändrat 
så det bladet behåller ni medan övriga gamla programblad kastas. 
 
Månadsmötet den 28/1 2019 skulle innehålla ett föredrag om LUMIRE (fd Luleå Renhållning) av 
dess VD Erik Öhrling. Programpunkten var ”Vart tar våra sopor vägen efter källsortering”. Tyvärr 
kunde inte föredraget genomföras eftersom Öhrling fått förhinder att komma. I stället höll vår 
styrelseledamot Bernt Grahn ett improviserat föredrag om Luleå kommuns bolag. Han inledde 
med att berätta om Luleå Energi (LEAB). Dess huvudsakliga verksamhet är fjärrvärme och 
eldistribution till bostöder och företag. Trots mycket låga avgifter för kunderna genererar bolaget 
stora vinster till glädje för luleborna. När det gäller fjärrvärmen har LEAB och SSAB ett samägt 
bolag (LUKAB), som av överskottsgasen från SSAB producerar elström och hetvatten till 
fjärrvärmenätet. Lulebo AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag med ca.7 500 
hyreslägenheter. Detta innebär att bolaget trots stor utförsäljning av delar av sitt 
fastighetsbestånd är dominerande fastighetsägare i Luleå. Luleå kommun har höga miljömål för ett 
fossilfritt Luleå. Dess mål uppnås bl a genom kommunens bolag Luleå Lokaltrafik (LLT) och 
LUMIRE. Vissa av LLT:s bussar drivs med biogas från kommunens avloppsverk och test pågår med 
elbussar i kallt klimat. LUMIRE har en väl utvecklad verksamhet för sophantering och återvinning 
av restmaterial. Avslutningsvis informerade Grahn om Luleå Hamn AB:s stora planerade 
muddringsprojekt avseende farleder för handelsfartyg. Föredraget var mycket informativt och 
avslutades med kraftiga applåder. 
 
Eila Petterson vår reseansvariga med Sven informerade om kommande besök på 
Norrbottensmedia torsdag den 21/2 kl. 13.00 medan Gunnel Blomberg informerade om de nya 
betalningssätten, Swiss och Kort, som nu gäller då bankerna helt slutat med mynt. Kontant 
betalning får ske vid köp av lotter men då är bara sedlar och 10-kronrsmynt tillåtna då vi får växla 
in dessa efter avtal med en butik. 
 
Ordförande informerade om att programverksamheten för månadsmöten, caféer, pub och 
studiecirklar kommer att skickas ut till alla medlemmar innevarande vecka samt att Årsmötet hålls 
på Mjölkuddsgården den 25/2 kl. 13.00. Av årets medlemsavgift på 250 kr får vår förening endast 
behålla 60 kr medan resten går till distrikt men mest till förbund. De 50 kr som vi fått i bidrag av 
kommunen per medlem och år har sänkts till 30 kr, utan information till pensionärerna, f.o.m       
1/1-19. Detta medför att våra intäkter för 2019 minskar med ca. 8 000 kr.   
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Den 14/2 kl. 18.00 genomför vi vår Pubkväll på Ängsgården då välkända paret Thornerus 
underhåller oss. Torsdag 14/3 kl. 13.00 har vi vår traditionella Seniorshop. 
 
Mötets avslutades med kaffe och dopp samt lotteridragning varefter ordföranade tackade de 75 
närvarande för deras deltagande. 
 
Vi lägger inte ut några årsredovisningshandlingar på årsmötet utan de som har mail får 
handlingarna vi mail medan övriga får kontakta Monica tel. 070-541 02 80 eller Gunnel tel.       
070-340 01 85 för att få handlingarna hemskickade med post. Beställning för postleverans senast 
fredag den15/2.        
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson  


