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MÅNADSBREV APRIL 2021 
Brukar säga ”man får inte alltid som man vill” vilket är helt sant. Vi är tvingade att flytta vårt 
årsmöte till efter sommaruppehållet p.g.a. Pandemin. Nuvarande regler gäller till 17/5 och 
det ser ovisst ut hur det blir sedan. Alltså gäller regeln för max 8 personer som får träffas. Vi 
hinner därför inte få ut kallelse och alla andra underlag i tid till 18/5 och styrelsen vill att alla 
medlemmar skall ha möjlighet att delta på årsmötet så därför inget via dator. Vi har beslutat 
att Årsmötet skall genomföras måndag den 30/8 i Mjölkuddsgården med bra 
underhållning . 
Nu när vädret äntligen börjar medge utomhusvistelse så kommer vi att genomföra två 
aktiviteter som ni nu får möjlighet att anmäla er till: 
 
KONST PÅ MJÖLKUDDEN MED FIKAPAUS.               
Datum:  Torsdag 20/5 kl. 13.00 
Samling: Mjölkuddens Centrum 
Promenera, se på konst med fikapaus bl.a. väggmålning av Pirak. Medtag eget fika. 
Anmälan senast 18/5 
 
PROMENERA OCH GRILLA   ANMÄLAN SKER I BÅDA FALLEN TILL: 
Datum:  Torsdag 17/6 kl. 11.00  Leena Björnström 
Samling: Utanför Mjölkuddsgården  Tel.        070-327 77 55 
Promenad till Notviksgården  E-post:  leena.bjornstrom@gmail.com 
Grilla korv och kaffe. SPF Mjölkudden bjuder på allt. 
Anmälan senast 15/6 
 
Medlemsrekrytering 
För att stimulera 65+ att bli medlemmar hos oss så gäller nedanstående regel under 
innevarande år, 2021, och motivet är bl.a. att när de väl är medlemmar skall de stanna i 
föreningen för att vi är trevliga och har många fina aktiviteter att erbjuda till låga kostnader. 
Vi har i styrelsen beslutat reducera tillfälligt medlemsavgiften för nya medlemmar för år 
2021 med 50% eller till 125 kr. Av praktiska skäl betalar nye medlemmen in 250 kr till 
förbundet medan 125 kr återbetalas direkt till nye medlemmen av SPF Mjölkudden när 
medlemsregistreringen är klar hos oss. 
 
Den som rekryterat ny medlem under året och har anmält detta till vår matrikelansvariga 
Monica Gustafsson tel. 070-541 02 80 i samband med rekryteringen blir bjuden på vårt 
Julbord på Scandic Hotell, värde över 200 kr. Vi får hoppas att vi som tidigare år får besök av 
Norrbottens Lucia och hennes tärnor. Tar du in flera medlemmar får du flera Julbord som du 
kan skänka bort till någon annan medlem, ny eller gammal. 
 

• GLÖM INTE  MEDDELA MONICA GUSTAFSSON NÄR NI BYTER ADRESS, E-POST ELLER 
TEL. NUMMER PÅ  070-541 02 80  ELLER  E-POST: mormor.gustafsson@gmail.com  

Om ni glömmer går ni miste om månadsbrev, kallelser till aktiviteter och mycket mer 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
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