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Mycket har hänt sedan föregående månadsbrev frånsett väder och vind. Vi genomförde  
fredagen den 13 maj ett extra årsmöte och därefter höll Curt Persson LTU det inplanerade 
föredraget ”Luleå 400 år del II”. Skälet till att ni nu först får aprils månadsbrev är att jag ville i 
månadsbrevet kunna redovisa utfallet från vårt extra årsmöte. Men vi börjar från början. 
 
Måndag den 28 mars genomförde vi seniorshopen i PRO:s lokal Siljabloo på Mjölkudden med 
egna mannekänger på ”catwwalken”. Dessa förevisade årets vår och sommarmode i olika 
kvaliteter, färger och mönster. Kommersen var god, stämningen var hög och försäljarna var 
mycket nöjda. Slutsatsen blir att mötet blev lyckat och att de återkommer till hösten som 
vanligt. 
 
Fredag den13/4 kl. 13.00 uppträdde Luleå Gammelstads Manskör i Mjölkuddsgården under 
ledning av Lennart Johansson. Kören, som årligen sedan flera år tillbaka gästar oss, 
representerades av 13 sångare som framförde ett flertal sånger på ett mycket proffsigt och 
skönsjungande sätt. Vi visade vår uppskattning genom många kraftiga applåder och kaffe 
med dopp. Aftonens höjdpunkt var när Lennarts 18-årige son, Pontus, som ingår i manskören 
på ett förträffligt sätt framförde ett stycke ur ”Phantom of the Opera”. Han sjöng ledmotivet 
som visade att hans röstomfång klarade av hela tre oktaver, fantastiskt. Vi var mer än 40 
personer.  
 
Mån 25/4 föreläste Staffan Hansson från LTU under ämnet ”Luleå Stålstaden, Visionerna, 
Ambitionerna o Verkligheten”. Han inledde föreläsningen med hur man upptäckte malmen i 
Norrbotten och därefter hur investeringarna kom igång, malmtransporter med ren till 
kusten, malmbanans tillkomst, hur ett antal masugnar byggdes närmare kusten som ex-vis  
Rosfors och Meldersteins bruk. Flera sågverk startades, hamn byggdes för export av trävaror 
och malm, järnverk, båtvarv och mycket mera startades. Industrialiseringen var i full gång 
och nu började Luleå utvecklas. Shopping var Europas första shoppingcenter, Bergnäsbron 
blev Sveriges längsta bro mm. Idag är Luleå en storstad med modernt sjukhus, värdsledande 
stålindustri på bl.a. fossilfritt stål, välkänt universitet och mycket mer. Historiskt sett har 
Luleå varit en framsynt stad inom många områden. Mycket intressant föredrag. 
 
Fredag den 13/5 genomförde vi först ett extra årsmöte och därefter höll Curt Persson från 
LTU föredraget ”Luleå 400 år del II”. Curt Persson och Roine Wiklund har skrivit två böcker 
under ovannämnda titel. Dessa finns att köpas. 
 
Vi tvingades genomföra ett Extra Årsmötet p.g.a. att nästan hela styrelsen meddelade att de 
inte kommer att delta på styrelsemöten efter den 1/5, revisorerna och valberedningen 
meddelade detsamma. Med anledning av detta fanns ingen beslutsför styrelse i SPF 
Mjölkudden efter 1/5 vilket tvingade oss att genomföra ett Extra Årsmöte för föreningens 
fortlevand. Orsaken var att skilda uppfattningar om hur föreningen skulle skötas rådde 
mellan styrelsen m.fl. och inkommande ordförande. Med anledning av Ingemar Ojas delvis  
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misslyckade höftoperation med ständig värk meddelade han att han inte kommer att 
tillträda som ordförande den 1/5 vilket accepterades.  
På agendan stod val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning. 
De valda blev: 
 
Ordförande:  Anne Karlenius Fram till 2023-års ordinarie årsmöte 
 
Ledamöter:   Gunnel Blomberg  ” 
 Lars Hällgren   ” 
 Karin Åberg   ” 
 Monica Gustafsson Fram till 20 24-års ordinarie årsmöte 
 Sven Olsson   ” 
 Nils Göran Nordin  ” 
 
Revisorer: Curt Andersson Fram till 2023-års ordinarie årsmöte 
 Maj-Britt Jonsson  ” 
 
Valbered. Maila Nilsson Fram till 2023-års ordinarie årsmöte 
 Ingegerd Olofsson  ” 
 Barbro Larsson  ” 

Efter kaffe med dopp inledde Curt Persson LTU sitt föredrag ”Luleå 400 år del II.” Del två 
handlade om tiden huvudsakligen om 1800-talets Luleå fram tills idag. Han informerade om 
bl.a. den stora stadbranden1887då en tredjedel av staden gick upp i rök. Orsaken var att 
gatorna var smala och byggnaderna var byggda i trä. Därför har vi idag breda gator och 
många ”stenhus” i centrala staden. Han berättade vidare om hur Luleå blev residensstad och 
fick länsstyrelsen, sjukhus, flera fina skolbyggnader som var bland de modernaste i Sverige, 
universitet samt hur staden utvecklades från jordbruksbygd till dagens utbredning.  
Malmudden kallad ”Koudden” och Mjölkudden var tidigare sommarbeten för kor. Mycket 
intressant föredrag. 
 
Sista aktiviteterna innan sommaruppehållet är Sillunchen på Scandic Hotell måndag den 30 
maj kl. 13.00. Priset är 150 kr och anmälan görs till Monica Gustafsson tel. 070-541 02 80 
alt.  epost: mormor.gustafsson@gmail.com senast xxxxxx. Se bilaga. Båtresan med Laponia 
till Hindersön med ”skärgårdstallrik” under färden avgår exakt kl. 11.00. De som har 
betalat båtresan måste samlas vid kajen 10.30 för ombordstigning och incheckning.  
 
För egen del har jag avgått som ordförande för SPF Mjölkudden den 1/5 efter nästan 9.5 års 
verksamhet. Tiden som ordförande har varit intressant och givande men trots allt känns det                                 
skönt att överlämna ”taktpinnen” till nye ordföranden Anne Karlenius som jag önskar lycka 
till i sitt ordförandeskap. Det är betryggande veta att en delvis ny mycket kompetent styrelse 
kommer att utveckla och driva verksamheten vidare . 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 


