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Som ni kanske vet har SPF Seniorerna Nederluleå, Gammelstad med byarna söder om Luleåälven, 
och byarna på norra sidan som Sunderbyn mfl, för någon vecka sedan lagt ned sin förening med 
ca. 125 medlemmar. Orsaken är att ingen medlem vill aktivera sig i föreningsarbetet vilket är 
tråkigt. Frågan handläggs nu av distriktet. Här på Mjölkudden med omnejd har vi inga mörka moln 
på himlen utan solen skiner ofta och många medlemmar fortsätter att besöka oss på sedvanligt 
sätt. 
 
Mars första aktivitet, seniorshoppen, genomfördes under vårt cafémöte fredag den 14/3. Efter att 
ordförande hälsat alla välkomna och speciellt Zara Darehed från Seniorshoppen företogs 
mannekänguppvisning av vårens och sommarens trender. Våra egna mannekänger, fyra damer 
och två herrar, visade färggranna, luftiga och välsittande kläder till humana priser och bra kvalitet.  
Som skydd mot solen bar alla våra mannekänger till slut hattar i varierande färger och modeller 
medan de intågande under applåder och sjöng Idas Sommarvisa. Som vanligt ett uppskattat 
arrangemang. 
 
Vår reseledare Eila Pettersson informerade om en kommande upplevelseresa på 6 dagar till 
Dalarna med Granbergs Buss under tiden 7-12/8. I resan ingår frukost och middag på Dala 
Värdshus där vi bor i dubbelrum eller lägenhet för fyra personer förutom en trerättersmiddag som 
vi äter på båten M/S Gustav Vasa i samband med middagskryssning. Luncherna får vi själva ordna 
på de platser där vi för tillfället vistas. I priset ingår även ett kvällsbesök på Dalhalla och musikalen 
från ”Broadway till Duvemåla”. Övriga aktiviteter är bl.a. besök på Zorngården, Vasaloppshuset, 
Nusnäs (Dalahästar), Dalarnas museum, Falu koppargruva, Carl Larssongården, Styggforsen, 
kulturhuset mm. Priset är 6395 kr. För mer information ring till vårt reseombud Eila Pettersson 
tel.nr 076-7733377 eller Granbergs Buss 020-103013 eller maila till resor@granbergsbuss.se. 
 
Mars månadsmöte genomfördes måndag den1/4 där räddningstjänstens chef från Luleå, Patrik 
Bylin, informerade om deras organisation, samarbetet med Region Norrbotten om 
ambulansverksamheten och SOS Alarm. Dessa partners finns delvis lokaliserade i brandstationen i 
Luleå. Det nära samarbetet underlättar samordningen av ”styrkorna” när så krävs. Vidare 
informerande Patrik om hur det goda samarbetet mellan räddningstjänsterna med de flesta 
kommunerna i Norrbotten fungerar. Liknande samarbete som mellan kommunerna finns endast i 
ett fåtal län i Sverige. Släckningsarbetet av de 130 skogsbränderna i Norrbotten mellan 1/7 och 
mitten av augusti 2018 kunde därför släckas på ett effektivt och snabbt sätt. Vidare informerade 
han om kommunens nya brandstation på Mjölkuddsberget, som planeras vara i drift slutet av 
2020, och de övriga fördelarna av stationens placering. Föredraget avslutades med en livlig 
frågestund och kraftiga applåder. 
 
Den omtyckta studiecirkeln ”Livsmedelshantering” måste vi tyvärr flytta till hösten. 
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Då Vuxenskolan begär kursavgifter för kurserna ”surfplattan”, ”officepaketet” och ”lära sig 
hantera moderna telefoner” återkommer vi när vi tror oss kunna ordna utbildningarna på ett 
annat sätt till lägre kostnad. Vi återkommer efter vårt möte med kursgivaren.   
          
Den 12/4 kåserar Torsten Åhlander om Radion 100 år och Kommunen 400 år samt vår kör 
Chorus Elina sjunger. 29/4 sjunger Luleå Gammelstads Manskör.                                                       
Den 10/5 heter programpunkten ”Vård av svårt sjuk i hemmet”. De som håller informationen är 
en sjuksköterska, en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en anhörigkonsulent. På vårt 
önskemål skall de bl.a. prata om vilka rättigheter man har när man vårdar sjuk i hemmet och vid 
palliativ vård i hemmet. Informationen genomförs i Mjölkuddsgården då vi tror intresset 
kommer att vara stort. Slutligen genomför vi vår traditionella sillunch måndag den 27/5 på 
Scandic Hotell.  m   

 
Vill informera att SPF SENIORERNA har av SIFO utsetts till Sveriges mest ansedda 
pensionärsorganisation. Vi fick betyget 8½ av 10. Av alla övriga föreningar i Sverige 
kom vi på 5:e plats vad gäller vårt anseende. Sämst blev LO och Kommunal. Vi har 
under de senaste 8 åren minskat vårt medlemsantal från ca. 270 000 till ca. 265 000  
vilket är mycket mindre jämfört med vad övriga pensionärsorganisationer gjort. Var 
stolta och informera vidare till vänner och bekanta att vi är bäst. Idag är 

medlemsantalet i våra politiska partier i Sverige mindre än medlemsantalet i samtliga 
pensionärsorganisationerna. 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 


