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MÅNADSBREV OKTOBER 2020 
 
Under andra hälften av september var vädret fortfarande varmt för årstiden, gräset var 
grönt, det blommande i rabatterna, träd och buskar var gröna, Coronapandemin kändes 
under avtagande och alla verkade mer glada och nöjda. Men sedan kom busväder med 
snöfall, 50 cm i Sjulsmark under drygt två dygn, töväder med ishalka, all snö försvann och till 
sist så ökar åter Coronafallen i länet igen. ”Till råga på allt” drar kraftiga regnoväder efter 
regnoväder in på löpande band så ”visst kan man bli lite sur”. Det bästa är att vi får vara 
inomhus i värmen och med gott samvete, se på revyer och ”gamla godingar” på TV samt 
skratta åt Trumps alla tokigheter. 
 
Trots att vi planerat och bokat lokal för musikaktiviteter för oss medlemmar till i mitten av 
oktober, bokat estradör Bo Selinder som underhållare och gjort alla övriga förberedelser 
anser vi oss tvingade flytta fram detta evenemang till ett senare lämpligare tillfälle när allt 
”lugnat ner sig”. Vi återkommer. 
 
Förutom vår egen uppfattning pga rådande omständigheter stärks vårt beslut av vad 
smittskyddsläkaren Anders Nystedt framförde i NK i måndagens tidning från 2/11. Under 
förra veckan smittades 104 st under torsdagen och under fredagen 150 st, tänk en ökning på 
50% under ett dygn. Han säger vidare att om sjukvården inte skall haverera under extrem 
belastning måste nu handbromsen dras igen. Det handlar om sportevenemang, 
kulturmötesplatser, butiker, festligheter och resande mm. Naturligtvis är det tråkigt det 
inträffade men vi har istället något trevligt att se fram emot. Visst kommer vi genomföra 
planerna längre fram. 
 
Jag hoppas ni använder det lätta träningsprogram som vi bifogade med vårt föregående 
månadsbrev från september så ni orkar besöka oss på Ängsgården när vi får börja om med 
våra ordinarie aktiviteter. 
 
Till sist påminner jag er medlemmar om den glädje ni kan förmedla till våra ensamma 
medlemmar genom att ringa ett telefonsamtal och prata bort ett antal minuter. Det betyder 
mycket mer för den ensamme än vad man kan tro. 
 
Jag hoppas fortfarande att vi snart får möjlighet att träffas för en stunds trevnad och att ni 
alla mår bra efter omständigheterna. 
 
Vår matrikelansvariga Monica Gustafsson, som ansvarar för våra medlemsregister, har nu 
endast en mailadress och den är mormor.gustafsson@gmail.com och hennes mobilnummer 
som är oförändrat är    070-541 02 80 
 
Hälsningar 
Kenth Nilsson 
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Bilaga till månadsbrev oktober 

Till medlemmar i SPF Mjölkudden 

 

SPF Seniorerna vill med denna information påminna om att det går att betala SPF 

Seniorernas medlemsavgift med e-faktura via banken. 

 

Om ni har internetbanktjänst kan ni anmäla er, dock senast 2020-12-31, för att få 

nästa års medlemsavgift via e-faktura. Ni slipper att hålla reda på inbetalningskort 

och behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer när ni betalar. 

 

SPF Seniorerna slipper kostnaden för brevporto, samtidigt som miljön mår bättre av 

att slippa pappersfakturor per post. 

 

Alla banker klarar att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur de går 

tillväga skiljer sig lite åt beroende på bank. Nedan finns länkar till de större bankerna i 

Sverige. Du som medlem kan även kontakta din bank direkt för att få hjälp. 

 

Cirka 13000 medlemmar har redan valt att anmäla sig till detta och kan då bortse från 

denna information. 

 

Med hälsning från SPF Mjölkudden Luleå 

Monica Gustafsson 

Reg.ansv. 

070-541 02 80 

mormor.gustafsson@gmail.com (Obs ny mailadress) 

 

 

Nordea 

https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/e-faktura.html 

 

Handelsbanken 

mailto:mormor.gustafsson@gmail.com
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/O-lPD9_AfwhSjJ1FEee6z710TMWf4_BzpWs9DgOv0u711cUkUWIc-nKJxSppw2A4OkOTNMF8_dbr-CZTTPl23Dol-4kU8DbUipkxE7CcLRwdVjTlKaIgTBlcy39Iq-YIGkRbsCDJv9ot-9CKsV6LMGNY3Nmm1l6Kiy8Za5uo-Xxn2GyuV9sMTGu40RDQzeAoZEP-rFhviU6NbAC70NGp814X-4bZA0ZoalPQoKYO9bIPmfmXlndXHJoorDVt0Kn3oKc7YASPdA
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https://www.handelsbanken.se/sv/privat/konton-kort-och-betala/betala/betala-

rakningar 

 

Swedbank 

https://www.swedbank.se/privat/kort-och-betala/betalningar/betala-rakningar/e-

faktura/fragor-och-svar-om-e-faktura.html 

 

SEB 

https://seb.se/privat/betala/betala-rakningar/e-faktura 

 

http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/AQgyutA5BApaUKx-VFoEI0rRbCGWXX4JPxPjBhm0WUNPTuhINKuj2XpMNT5djfW_8WyVjDmViF1YDmEup4RclcRjUaJW1nOvbYETBxLsAnCzEjeRerBxYGnniRxdwk2E1dU9eeR3YjCpnyDs9apEEY6DsFQKol6Kj5lH05p3e8EK66IIhubw3zvrvTxfboEhzFBf_Iv1_RC6THcszO4elFBW5YhoWzCNsfzFDzWObQEpKNgiM2G0eR1MfMuZ2PlOBjvW4p-g8eoVg7SHLN6aCGoxwF55BA
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/AQgyutA5BApaUKx-VFoEI0rRbCGWXX4JPxPjBhm0WUNPTuhINKuj2XpMNT5djfW_8WyVjDmViF1YDmEup4RclcRjUaJW1nOvbYETBxLsAnCzEjeRerBxYGnniRxdwk2E1dU9eeR3YjCpnyDs9apEEY6DsFQKol6Kj5lH05p3e8EK66IIhubw3zvrvTxfboEhzFBf_Iv1_RC6THcszO4elFBW5YhoWzCNsfzFDzWObQEpKNgiM2G0eR1MfMuZ2PlOBjvW4p-g8eoVg7SHLN6aCGoxwF55BA
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/2wajM_S7VFCyWegr-jML5UPi5T-Nby8qC-FHVZ7vx9fCyPhERlREZhdZbY1atDjBYoQXAtfyKrd9f6EOzokoobYdXop6QhC09aAX43aj_KuZct3swuQ6l_lIOs5Hs5lqo1-tU_oP2xdAY4gXM4LMwBWhSuhTkNM2cKAx9LDKFpn5b7OxQ6e493sv8C9xIRAbCfdVh1bsVR_1wvgVlzojkHvfClfyD3thz0VYJ5ag7BHLYsMu7ckAYgRfCLptVDSOkgs2n7-Ff_3SxgmNjnvwE3Nk9duEUAi_1RvnzgGDVFJfGOhZ2ona5CQuycIwZFrIymSGD3s5l7pT7g
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/2wajM_S7VFCyWegr-jML5UPi5T-Nby8qC-FHVZ7vx9fCyPhERlREZhdZbY1atDjBYoQXAtfyKrd9f6EOzokoobYdXop6QhC09aAX43aj_KuZct3swuQ6l_lIOs5Hs5lqo1-tU_oP2xdAY4gXM4LMwBWhSuhTkNM2cKAx9LDKFpn5b7OxQ6e493sv8C9xIRAbCfdVh1bsVR_1wvgVlzojkHvfClfyD3thz0VYJ5ag7BHLYsMu7ckAYgRfCLptVDSOkgs2n7-Ff_3SxgmNjnvwE3Nk9duEUAi_1RvnzgGDVFJfGOhZ2ona5CQuycIwZFrIymSGD3s5l7pT7g
http://r.utskick.spfseniorerna.se/tr/cl/-IGfSCnhXvGOPY_cUj7SCKNhkKfoKgdFSAKgcGTAUpqMCyxsE0oRha0D01DjX58KSObkRgm0bnEWNwwextIl-xrwx3-emkDoqGRqJCOKas2xmYugB9G9qO_DvawCi78NEzMxA4n9rskAvroolxLW_J6coYbcFcMsGK_EK9T6QGWSWSJOnbUSd2Sv5qnObRDKrMwLBqwxlotCzN258mitwboTeHdd5lLzpGodEfUq5tT0VNEo9W0

