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Det är ingen idé att omnämna vädret eftersom allt ser ut som vanligt och det vet vi alla hur det är 
men hoppet lever. 
 
Vid vår Cafémöte den 15/9 besökte Luleå Energi AB:s VD Anneli Sjömark oss. Hon berättade om 
samarbetet med SSAB vad gäller fjärrvärmen inom Luleå Kommun. Anneli berättade vidare om 
Luleå Energis övriga verksamhet som ex.vis kraftnätet, solenergi, beredskap vid haverier i 
fjärrvärmen, forskning och utveckling mm. Luleå Energi har ett av landet lägsta elkostnader till sina 
kunder. Mycket intressant och givande möte som avslutades som vanligt med information om 
kommande program. Ulla Berg informerade om studiecirkelverksamheten och kommande 
teaterprogrammet.  
 
Ett andra studiebesök under september hos kustbevakningen har också genomförts. Se 
föregående månadsbrev. 
 
De flesta av våra studiecirklar är fulltecknade men fortfarande finns ett fåtal platser kvar på några 
cirklar så det kan löna sig att ringa om intresse finns. Livsmedelshantering har ännu inte startat. 
Däremot fortsätter Norrbottensteatern att fira sina 50 år med en bra repertoar. Missa inte,         
De 39 stegen, Cabaret eller Sara Arnias Vägen hit. På Norrbottensteaterns egna föreställningar får 
du billigare biljetter om du bokar genom vårt teaterombud. Kontakta Ulla Berg via mail, 
ullaberg@bredband.net eller ring 070-649 90 85. 
 
Våra researrangörer, Sven och Eila Pettersson, har bokat ett studiebesök på, Hövdingarnas Hus, 
Länsresidenset i Norrbotten. Måndag den 6 november börjar vi med att äta lunch för de som så 
önskar på Länsstyrelsens restaurang Storgatan 5 kl. 12.00. Pris 89 kr. Därefter går vi till residenset  
där husfrun Reneé Nilsson tar emot oss kl. 13.00 för en rundvandring. Max 30 personer. Vid 
anmälan om ni vill äta lunch meddelar ni om eventuella allergiproblem. Bindande anmälan senast 
1 november till Eila Pettersson 076-773 33 77 eller till Sven Pettersson 070-392 97 47 eller E-post 
s-pettersson@live.se 
 
Onsdag den 4/10 kl. 18.00 genomför vi vår PUBKVÄLL med underhållning av den professionelle  
trubaduren och underhållaren ”MacAllen” från Luleå med mer än 20 års erfarenhet. 
 
Torsdag den 12/10 kommer Seniorshoppen på sitt sedvanliga besök. OBS SE DATUM/DAG. 
 
Måndag den 30/10 underhåller vår kör Chorus Elina oss och Handelsbanken informerar. 
 
Tänk på att för varje ny medlem ni rekryterar till vår förening får ni 190 kr eller vårt julbord 
kostnadsfritt.  Fler rekryterade ger fler 190 kr:s gratifikationer.  
 
Välkomna / Kenth Nilsson 


