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Som ni siikert sett och hört har SPF Mjölkuddens problem med att vi ftirlorar våra lokaler på
Radiomasten figurerat i tidningar och TV. På grund av detta har många medlemmar frägatvad
som håint/håinder med oss. Hiir kommer dihfrr en information om hur slutresultatet blev med
våra lokaler men ftirst vill jag informera att, Inga-Britt Carlbergs aggerande i frågan ?ir inte
som representant ör SPF Mjölkudden utan som medlem i Kommunala Pensionåirsrådet, KPR.
Hon representerar diir alla SPF medlemmar inom Luleå Kommun.

Sedan vi vid årskiftte fick information via media att Radiomastens åildreboende skulle läggas
ned och att Radiomastens befintliga lokaler och lägenheter skulle av Lulebo byggas om till
"vanliga uthymingslägenheter" har vi fran styrelsens sida agerat i frågan.

Vi, KenthNilsson, Lars Forsell och Inga-Britt Carlberg har ftirt samtal och haft ett flertal
möten med Lulebo, Socialfiirvalhingen, Kommunledningen med bl.a. Yvonne Stålnacke men
helt utan resultat. Vi har även framftirt ftirslaget att nyttja lokalerna till avlastringsståille ftir
sjuka som vårdas i hemmet av anhöriga så den anhörige skulle kunna ft personlig tid frr egna
åirenden och aktiviteter under några timmar nåir behov fiireligger. Trots att vi fiireslog att
pensionåirsorganisationerna på Mjölkudden kunde som volontiirer sköta driften utan
personalkostrader avslogs fiirslaget.

Vi har fiu nya lokaler på tildreboendet Ängsgården i centrum av Mjölkudden. Våra nya
lokaler ser niistan ut som de lokaler vi har idag med köksdel, en restaurantdel och en inglasad
del men totålt åir lokalerna mindre till ytan. Trots dettra bedömer vi att samma antal som vi
hittills varit på våra caföer och Pubaftnar ftr plats. Något tätare mellan bordsraderna lin idag.
Lokalerna åir i samma fina skick som Radiomstens lokaler och vi fiår dessutom ta med allt vi
vill från Radiomastens lokal till Ängsgårdens. Trots allt tror vi det blev en bra lösning.

Som ni vet har vi, SPF Mjölkudden, startat ett samarbete inom friskvårdsområdet tillsammans
medNotas o Hälsocentralen. Första aktiviteten som startades onsdag den2 april iir att en
gang i veckan sker promenader och innan start hålls korta ftireliisningar i friskvård av LTU
och Håilsocentralen.

Vid manadsmötet den3l mars informerade Liinsfiirsiikringarnaom sina fina erbjudanden som
hemfrrsiikringen och olycksfallsftirsiikringen ftir SPF-pensioniirer i Norrbotteo. De har ett
samarbetsal'tal med vårt SPF-Distrikt i Norrbotten. Vidare informerade ordftirande i 'T.{otas"
Börje Lööf om deras verksamhet men i synnerhet om deras friskvårdsaktiviteter &ir vi kan
delta. Ärtsoppa med pannkakor serveras varje torsdag frånsett sommaren i deras restaurant i
Notas lokaler ute vid idrottsplatsen till ett pris av 50 kr fiir pensionåirer. Alla åir välkomna.
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Vårt caf6 på Radiomasten den 11 april gåistades av Kulturskolan som på sedvanlig satt
framftirde ett flertal musikstyckentill ahöramas stor gl?idje. De ornkring 70 besökande fick
dessutom infonnation om lokalfrågan och slutligen serverade cafegruppen gott kaffe med
dopp. Vi tackar cafepersonalen utmåirkt arbete.

Det tidigare inplnnerade månadsmötet den 28 aprit är flyrttat till den 8 maj. Vi kommer
då att ställa frågor till våra kommunala politiker om deras syn på de äldres situation
och vad politikerna har fiir planer för oss i närtid och på sikt. Moderator är Torsten
Åhhnder.

Vid månadsmötet den26 maj kommer Karin Widman att fiirelåisa om "Ålderism och medicin
for äldre" medan Inga-Britt Carlberg skall infonnera om aktuellt från "Kommunala
Pensionåirsrådet" i tuleå Kommun. Vidare kommer vår kör Chorus Elina att sjunga frr oss.

Sillunchen den 4 Juni blir istället Laxsoppa på Scandic Hotell kl. f4.00 samma dag p.g.a.
att vi ffiar till Ängsgården. Kostnaden fii.Lu*roppan är 65 kr inkL smör, UrOA, ost,
lättöUvatten/mjöIlc Vidare ingår kaffe med kaka. Önskas starköI kostar den 35 kr
istället för 66 kr och ett glas vitt vin 35 kr istäIlet för 69 kr.
Smaklig måltid

FRISKVÅRI)
PROMEh{ADERA
MEI} NOTAS OCH TLTLSOCE}TTRALEhI
Vi inleder varje promenad med en kofr ffireläsning i
Notvikens lK:s samlingslokal vid Tunavallen

Program:
30 april Tobak
7 mal Livsstilstest

14 maj Läkarinfonnation

Prisutdelning och f ika.
Ett samarbete mellanNotvikens lI( Mjölkuddens Hälsocentral och Universitetet

TOLKIIIiLSOPROJEKTET
Från Soffa till Promenaden med HäIsocentralen
Medicinsk Yoga, se bilaga.

Kenth Nilsson / Ordftirande
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21 maj
28 maj
4 juni

NOTAS
Bjuder till dans i Tunaskolans aula
onsdag den 715 kL. 19.00. Pris 120 kr
För musiken svarar Agneta o Peters ork

NOTAS serverar ärtsoppa/pankaka i
deras restaurant tors S/5 och n 5/5 till
pris av 50 kr for pensionärer. Tid 12-13

Sömn
På begåiran
Långvarigt stillasittande och Träning
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