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Hej! 

 

Jag vill inleda med att tacka för förtroendet att få verka som ordförande i föreningen. Ett 

uppdrag som förpliktigar och som kommer att ge mig nya lärdomar. Men jag hoppas 

också kunna bidra med nytta på något sätt. Som tur är har jag kunniga och duktiga 

styrelsekollegor men också alla funktionärer. Styrelsen har konstituerat sig i enlighet 

med nedan. Tillsammans kan vi alla bidra till medlemsnytta. 

 

Vi hade vårt första styrelsemöte i juni och avhandlade bland annat ekonomin som ser 

bra ut. Däremot så har antalet medlemmar minskat något och det troliga är att pandemin 

bidragit till detta. Nu siktar vi på att få tillbaka gamla men också få in nya medlemmar. I 

styrelsen har vi beslutat om möjligheten att bjuda med en gäst till något av våra 

aktiviteter men också att även fortsatt ha bra program som lockar både redan och nya 

medlemmar. Vi kan säkert alla bidra till en mer positiv medlemsutveckling, så ta 

tillfället i akt och bjud med en pensionärskollega.  

 

Styrelsen har också beslutat om ett program för hösten, se nedan. Glädjande nog kan vi 

vara på Ängsgårdens lokaler för studiecirklar och chi gång men också för styrelsemöten. 

Cafeverksamheten fortsätter som tidigare på Mjölkuddsgården. För vissa aktiviteter 

kommer vi att boka t ex Siljablo. 

 

Den gemensamma aktivitet som står nu närmast är ”Surströmming” den 30 augusti 

2022. Vi återkommer med information men reservera datumet redan nu. 

 

I juni genomfördes en lyckad båtresa med Laponia. Vår reseledare Lars Hällgren har 

skrivit en lite båthälsning. 

 

”Onsdagen den 15 juni bordade 29 SPF-are från Mjölkudden turbåten Laponia. Vi var 

förstärkta med en person från Åkerbäret. Dagen var perfekt för en båttur i Luleå 

skärgård eftersom det regnade i Piteå och Kalix. Vi trängdes på båten med ett gäng från 

PRO Luleå och med ett gäng från postens seniorer samt några enskilda personer. Båten 

var välfylld. Redan innan vi lagt ut från teaterkajen var pratvolymen mycket hög och det 

gällde att vara högröstad för att göra sig hörd. Kanske en följd av all isolering efter 

covid.  

Resan ut till Hindersön guidades fint av kapten Söderholm som förklarade allt om 

muddring av ny farled och industtetableringar ute på Lövskär. Fint. På utresan fick vi 

också äta en god laxtallrik som lunch. Kaffet till maten serverades på Jopikgården.  



Hemresan gick tillbaka i samma spår och avlöpte utan intermesson. Till och med det 

farliga Trollerisundet klarades utan grundstötning. Vi höll tidtabellen perfekt och var 

åter vid kajen kl 16.  

Tack Laponia och teamet för en trevlig resa.” 

 

Med denna hälsning från Luleås skärgård önskar jag er alla en fortsatt fin sommar. Vi 

hörs i augusti. 

 

Vänliga hälsningar   

 

Anne Karlenius 

Ordförande SPF Mjölkudden 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Styrelsen 2022 

Anne Karlenius, ordförande 

Lars Hällgren, sekreterare 

Sven Olsson, kassör 

Gunnel Blomberg, ledamot 

Monica Gustafsson, ledamot 

Nils Göran Nordin, ledamot 

Karin Åberg, ledamot 

Ingegerd Olofsson, adjungerad 

Staffan Bengtsson, adjungerad 

Kenth Nilsson, adjungerad 

 

 

 

SPF Mjölkudden, program för ht 2022.  

15 juni.        Skärgårdskryssning med Laponia till Hindersön. 

23 augusti.       Styrelsemöte - Ängsgården. 

30 augusti.       Surströmming i lokalen Siljablo. 13 – 16. 

 

6 september.    Styrelsemöte - Ängsgården. 

16 september.  Våra demenssjukdomar, forskare LTU. Mjölkuddsgården. 

20 september.  Styrelsemöte - Ängsgården. 

26 september.   Folkhälsa. Regionen. Mjölkuddsgården. 

 

4 oktober.         Styrelsemöte – Ängsgården. 

12 oktober.       Seniorshopen. 13-17. Siljablo. 

14 oktober.       Vinprovning - Munskänk. Musik. Ängsgården. 

24 oktober.       Länsförsäkringar 2x15 min (sak och liv)+ 30 min Stefan Gunnarsson, 

Mjölkuddsgården 

 

11 november.   Pensionsbelopp vid olika/ändrade familjesituationer. 

Pensionsmyndigheten. Mjölkuddsgården. 

15 november.   Styrelsemöte. Ängsgården. 

28 november.   Luleå energi - solenergisatsning. Mjölkuddsgården. 

 

13 december.   Styrelsemöte. Budget 2023. 10-12. Ängsgården. 

13 december.   Julbord med Norrbottens Lucia. 13 – 17. Scandic Hotel 

 

2023 

17 januari.       Styrelsemöte. Ängsgården. 

27 januari.       Cafémöte. Underhållning. Kulturskolan. Mjölkuddsgården.  

20 februari.     Årsmöte med musik. Mjölkuddsgården. 
 

 


