
    

 

 

  MÅNADSBREV JUNI MÅNAD 2017  2017-05-29  
      Sid 1/1 
 
Vi har nu haft vår säsongsavslutning med sillunchen på Scandic Hotell och påbörjat vårt 
”sommarlov” med förhoppning om varmare väder och mindre regn. Jag tror att vi alla har behov 
av att ladda våra ”batterier” för att orka delta vid alla kommande aktiviteter under andra halvåret. 
 
Maj månad inleddes med studiebesök den 4/5 till Trähotellet i Harads där värdinnan Britta Jonsson 
Lindvall välkomnade oss och därefter bjöds vi på lunch. Efter lunchen guidade Maja oss 42 
deltagare runt hela anläggningen samt informerade om trähotellets tillkomst och utveckling. Idag 
består den världsberömda anläggningen av sju byggnader utspridda i skogen och dessa är ritade av 
välkända arkitektfirmor samt byggda av lokala byggföretag. Vi fick besöka två av dessa stugor, The 
Blue Cone för fyra personer och The Cabin för två personer. Alla stugorna har full hotellstandard 
med en hissnande utsikt över älv och skogar. Många utländska kändisar har besökt hotellet och 
under högsäsong är beläggningen mellan 90-95 %. Kronprinsessan Viktoria invigde första 
hotellbyggnaden 2010. 
 
Vid maj månads cafémöte den 12/5 besökte kulturskolan oss. Ett 70-tal medlemmar inkl. några 
boende på Ängsgården fick avnjuta skolungdomarnas och lärarnas musicerande. Under en timmes 
tid bjöds det på ett brett program med sång och en mix av flera instrumentalgrupper. De 
framförde en rad kända melodier under ledning av musiklärarna Monica Jonasson och Görel Särs. 
Som extranummer framförde Görel lekfullt och elegant Säkkijärven Polkka på sitt dragspel. 
Medlemmarna avtackade kulturskolan för deras mycket fina framträdanden med en varm applåd. 
Mötet avslutades med att gästerna bjöds på saft och muffins. Efter en kort information om 
kommande resor av Eila Pettersson resegruppen och om kommande teaterföreställningar av Ulla 
Berg avtackade ordförande besökarna och påminde om vår kommande sillunch. 
 
Vår traditionsenliga sillunch mån den 29/5 på Scandic Hotell avnjöts av ca. 70 medlemmar som 
ordförande Kenth Nilsson hälsade välkomna med hjälp av den av hotellet nyanskaffade 
ljudanläggningen. Till sillunchen som kostade 105 kr bjöds bl.a på 4 olika sillar, strömmingsflundra, 
ägghalvor med räkor, potatis, Janssons frestelse samt bröd, smör och ost. Kaffe och kaka samt 
dryck till maten ingick också. 
Kenth informerade om höstens program, som är nästan klart i alla delar, vilket kommer att skickas 
ut till samtliga medlemmar under augusti mån innan våra verksamheter startar. 
Den första aktiviteten är mån den 28/8 med den traditionella surströmmingslunchen. Sillunchen 
avslutades med att Lars Rydberg avtackades för sina styrelseinsatser för SPF Seniorerna 
Mjölkudden varefter lotteridragningen genomfördes av Inga-Britt Carlberg och Leif Boman. 
Slutligen önskade ordförande alla medlemmar en trevlig sommar. 
 
Tänk på att för varje ny medlem ni rekryterar till vår förening får ni 190 kr. 
 
Trevlig sommar 
Kenth Nilsson 


