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                          MÅNADSBREV FEBRUARI 2014 
 
 
Nu efter vårt välbesökta årsmöte den 27/1, nästan 80 närvarande medlemmar, har SPF 
Mjölkuddens verksamhet för 2014 börjat på allvar. Kören förgyllde vårt årsmöte med fyra 
sånger, två i samband med vår parentation över de under året bortgångna medlemmarna och 
två vid avslutningen av årsmötet. Vi tackar kören Chorus Elina samt vår körledare Mikael 
Jakobsson. Astrid Lindgren läste en väl vald dikt vid parentationen. 
 
Innan årsmötet avslutades förärade SPF Mjölkudden 11 medlemmar, varav 9 närvarande, 
SPF:s hederstecken i silver (silvernål) för lång och trogen tjänst i vår förening. Dessa 
medlemmar har under många år varit av särskild stor betydelse för föreningens verksamhet 
och de har dessutom under flera år haft olika styrelseuppdrag. Initiativtagare och utdelare var 
tidigare ordföranden under 9 års tid Torsten Åhlander medan nuvarande ordförande Kenth 
Nilsson gav mottagarna av hederstecknen ett fint diplom som minne.  Vår cafépersonal som 
nu slutat efter ca. 10 års ansvar för vår cafédrift, servering och underhållning, avtackades av 
ordförande  med en flaska mousserande vin och en kram. Därefter gav tidigare 
”caféansvarige” Stig-Olof Edbom själv en minnesgåva till cafépersonalen som tack för gott 
samarbete.  
 
Årets bokslut, resultat- och balansräkning, samt 2014-års budget godkändes av årsmötet. 
Kenth Nilsson uppläste årets verksamhetsberättelse. Mötesordförande Bertil Ericsson uppläste 
revisionsberättelsen varefter styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013. Resultat- och 
balansräkning för år 2013 liksom 2014-års budget har ni tidigare erhållit. 
Verksamhetsberättelse och namnlista på 2014-års styrelse samt övriga medlemmar med 
uppdrag i föreningen bifogas detta månadsbrevet.  
 
SPF Mjölkudden kommer till semestern att förlora vårt kontor Radiomaste 7 och vårt café 
Radiomasten 9 pga att fastigheten skall byggas om till ”vanliga” lägenheter eftersom 
socialkontoret inte längre har behov av detta äldreboende. Vi samarbetar nu med 
socialkontoret och andra kommunala inrättningar för att finna nya lokaler. Vi ser positivt på 
att finna nya ändamålsenliga lokaler på Mjölkudden. Återkommer senare i lokalfrågan. 
 
För att ni skall kunna erhålla månadsbrev och annan information via e-post måste ni 
medlemmar meddela vår registrator Monica Gustafsson byte av e-postadress. Tel: 0920-
21 10 20 eller via mail: monica.gustafsson6@comhem.se 
 
Vi har nu tagit bort lösen för att kunna läsa våra månadsbrev på vår hemsida. 
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Vid vårt cafémöte den 17/1 informerade förutvarande kommunalrådet i Luleå Karl Petersen 
om historien bakom kulturhusets tillkomst, smedjegatans trafiklösning och Facebooks 
etablering i Luleå i konkurrens med många länder i Europa och kommuner i Sverige. Han 
informerade om hur han ser på Luleås framtid och behovet på bostäder. Han gav vidare en 
historik över hur han hamnade i Luleå trots att han är född i Danmark. Petersens föredrag var 
mycket intressant.  
 
 
Kompletteringar / korrigeringar av programverksamhet 
 
Till vårt cafémöte fre. 14/2 kl. 13.00 kommer ”Dragspelsdrottningen” Görel Särs att 
underhålla oss. 
 
Resa till Klöverträskgården AB, producent av 33 000 ägg/dag, onsdagen den 19/2 kl. 13.00 
från Radiomasten 7. Samåkning i egna bilar, 4 personer/bil. Kostnad 50 kr per person som 
betalas till bilägaren före avresa. Medtag jämna pengar. 
 
Månadsmötet mån. den 24/2 kommer Norrbottensteatern att presentera våren program. 
Skådespelare medföljer för mindre underhållning. 
 
Det inplanerade månadsmötet den 28 april med våra kommunala politiska partierna i 
Luleå har flyttats till tors. den 8/5. Detta beror på att de har kommunfullmäktige den 28/4. 
Vi väntar på svar från de politiska partierna. 
 
Caféet seniorshoppen sker fre. den 14/3 
 
Med förhoppning om ett fortsatt fint väder med vintersol önskar jag er en god fortsättning på 
det nya året. 
 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
 


