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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 
 
Styrelsen har under det gångna året haft sin verksamhet uppdelad i tre olika 
ansvarsområden:  
 

1. Arrangemang / utbildning / studiebesök (Barbro Lundqvist, Annette Lundqvist, 
Ann-Marie Ljung). Gruppen har utökats vid behov. 

 
2. Teknik / infrastruktur (Martin From, Mikael Käck, Bo Lundqvist) 

 
3. Administration (Roland Lundqvist) 

 
Verksamheten har under året 2012 präglats av i huvudsak två slags verksamhet – 
studiebesök relaterade till vindkraftssatsningen på Jokkmokksliden och Storliden och 
ombyggnaden av vår byastuga. 
  
Ombyggnaden har även innefattat grävning för slang till jordvärme och installation av 
jordvärme och golvvärme i byastugan. 
Samtidigt med jordvärmegrävningen har stolpar för förlängning av elljusspåret grävts 
ner liksom slangar i vilka el till belysningen ska förläggas. Mer om detta nedan under 
Teknik / infrastruktur. 
  
Dessa omfattande arbeten har medfört att en del traditionellt återkommande 
aktiviteter som julgröt under advent och nyårsfirande inte har kunnat genomföras i 
år. 
 
1 Arrangemang / utbildning / studiebesök 
 
1.1 Arrangemang 
 
Tisdagsfika (6/3, 13/3, 20/3, 10/4, 8/5, 15/5, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9) 
Under våren introducerade vi ny aktivitet som snabbt blivit populär! Vi träffas för ett 
enkelt fika (byaföreningen bjuder!), umgås och diskuterar olika utvecklingsfrågor, 
kommande aktiviteter, byggplanering mm. Varierat antal deltagare, från 5-6 till mer 
än 20 personer. 
 

 
 
Invigningsmiddag för byaföreningens medlemmar (23 mars) 
När vårt nya fina kök var färdigt invigdes det med en stor middag för byaföreningen. 
Doris Sjöström lagade maten som bestod av två varmrätter - en kycklingrätt med 
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asiatisk smak och en rätt med ugnsstekt fläskfilé – med tillbehör. Jättegott och 
uppskattat av de 47 personer som deltog. Medlemmar ur Malå dragspelsklubb 
underhöll. 
 

                                              
Leverantörsfika (27 mars) 
De som levererat material till vår byastuga bjöds till ett leverantörsfika för att visa 
hur fint det blev i stugan! Vi bjöd också in kommunens miljöinspektör Anja Lindgren 
som godkänt vårt kök för ”tillredning och servering av varm mat … och beredning 
och servering av fika som smörgåsar och godbitar”.  
16 personer kom, beundrade lokalerna och åt klåddmackor mm. 
 
Utflyktsdag (31 mars) 
Trots att det inte var soligt direkt gjorde många en utflykt på skidor eller med skoter 
till vindskyddet vid Lainejaur. Där serverades kaffe och varmkorv. 25 personer (och 
fem hundar) åt, umgicks och trivdes. 
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Medverkan vid invigning av Vindkraftsparkerna Jokkmokksliden och Storliden (25 och 
28 april) 
Skellefteå Kraft anordnade invigning och visning av vindkraftsparkerna för särskilt 
inbjudna 25/4 och för allmänheten28/4. Byaföreningarna i Springliden, Lainejaur och 
Mörttjärn ordnade och serverade fika (kaffe/te, snittar, fikabröd) vid båda tillfällena. 
Det innebar ganska mycket arbete – allt från inköp av engångsmaterial och 
ingredienser till bakning mm, kaffekokning, tillverkning av renköttssnittar, till 
transport av bord, fikamaterial och personal för servering uppe på Storliden. 
 

 
 

               
 
 
Valborgsmässoafton (30 april) 
Vi firade Valborg, som vanligt med innehållsrik majbrasa, klurig frågesportspromenad 
med många priser, fika med våfflor, grillning, mm. Förutom personer från byn kom 
deltagare från grannbyarna och Malå, dessutom från Norsjö, Kvarnåsen  och 
Arvidsjaur.  
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Springlidens valborgsmässofirande har ökat för varje år och håller på att bli ett stort 
arrangemang som lockar många, inte minst barnfamiljer från Malå. 2012 blev det fler 
besökare än någonsin tidigare, ca 100 personer, därav 12 -15 barn.  
 

 
 

     
 
IKEA – resa (5 maj) 
Byaföreningen ordnade för andra gången (första gången var 2007) en shoppingresa 
till IKEA i Haparanda. Vi åkte med Arctic Bus med chauffören Iréne som klarade det 
dåliga väglaget med bravur. 36 personer följde med på resan, många Springliden-
bor, några från grannbyarna och många från Malå. Byaföreningen bjöd alla resenärer 
på klåddor med renkött, satsumas och äpplen. 
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Nationaldagsträff (6 juni)  
Byaföreningen arrangerade även i år nationaldagsfirande, men på grund av det 
dåliga vädret, inte ute vid Skellefteälven, utan inomhus i byastugan.         
 
Årets inomhusversion blev en stor framgång, mycket tack vare Malå Dragspelsklubb! 
Dragspelsklubben hade ett gediget program som bl a innehöll 
- nationalsång (det kändes högtidligt när vi alla stod upp och sjöng) 
- låtar som komponerats av vår lokale kompositör, Arvid Sjöström 
- besök av den mystiske ”fransmannen Fryklund” 
- önskelåtar som Novelty Accordion, Elin m fl 
- urpremiär för Springli´valsen 
Totalt deltog 48 personer i firandet som också bjöd på varm korv i hembakta 
mjukbröd, kaffe och fikabröd. 
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Surströmmingsfest (25 augusti) 
45 personer deltog i vår sedvanliga surströmmingsfest, därav sju barn som alla fick 
en överraskningspåse och, om de ville, köttbullar istället för surströmming. 
Annette organiserade arbetet med förtäringen. 
Deltagare var boende i Springliden, utflyttade Springliden-bor, och även gäster från 
Öjebyn, Luleå, Skellefteå och, mest långväga, från Vallentuna. Vallentunaborna var 
på genomresa för att ”söka sina rötter” i bl a Springliden. De uppskattade mycket 
byns generositet att bjuda in dem till surströmmingsfesten där de fick delta i 
byagemenskapen och dessutom träffa för dem tidigare okända släktingar. 
 
Efter maten och kaffe med tårta visade Allan Olofsson Skellefteå, bördig från 
Grundträsk Malå, en filmad teaterföreställning i Rismyrliden. Föreställningen visade 
hur livet på landsbygden kunde vara på 1930-talet, inte alltid så lätt förstod man, och 
det kan vara bra att påminna sig att inte allt var bättre förr! Teaterföreställningen 
framfördes på skelleftemål och Mandor Näslund Luleå, bördig från Hemliden, som 
skrivit omfattande ordböcker om malåmålet och är expert på dialekter, var passligt 
nog på plats och fyllde på med förklaringar av några dialektala uttryck. 
 
Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9 (30 september) 
Byaföreningen ordnade för femte året i rad en friluftsdag för Nilaskolans 
avslutningselever. Ca 40 elever och 5 lärare deltog. Eleverna kunde välja på sex 
utslagsgivande banor på Springlidens egen orienteringskarta, uppdaterad med de 
kraftledningsgator som tillkommit i samband med vindkraftsetableringen.  
Dagen började med klåddfika och orienteringsinstruktioner på storbilds-TV, sedan 
vidtog orienteringen och lärarnas individuella genomgång med varje elev. Till sist 
lunch med pasta, köttfärssås och efterrätt bestående av äppelkaka med vaniljsås. 
Våra gäster gjorde verkligen heder år anrättningen innan de tog Irénes buss tillbaka 
till Malå. 12 funktionärer jobbade med orienteringsdagen. 
Lärarna räknar med ett liknande arrangemang i Springliden under 2013!  
 

     
 
1.2 Utbildning 
 
Studiecirklar Utveckla Springliden  
I samband med våra Tisdagsfika - träffar har vi genomfört studiecirklar, Utveckla 
Springliden. Vi har diskuterat olika utvecklingsfrågor, kommande aktiviteter, mm. 
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Deltagarantalet har varierat, från 5-6 till ca 20 personer. Även andra än boende i 
Springliden har deltagit och alla har engagerat sig i frågor om byns utveckling. 
 
Studiecirkeln Livsmedelshantering och egenkontroll ( april – maj) 
För att korrekt kunna hantera livsmedel i vårt numera godkända byastugekök har vi 
genomfört en utbildning, ”Livsmedelshantering och egenkontroll” där vi lärt oss mer 
om hygien, temperaturkontroll, förvaring mm. 8 personer deltog. 
 
Studiecirklar Bygga om och bygga nytt 
En stor del av byggarbetet i byastugan har bedrivits i studiecirkelform. För många av 
oss har byggande inneburit många lärmoment. Ungefär 20 personer, både män och 
kvinnor, har varit involverade i olika utsträckning. Arbetet började 2011 och fortsatte 
2012. Se vidare under avsnittet Teknik / Infrastruktur, där finns också bilder.  
 
Studiecirklar Renovera gammalt golv från grunden 
Höstens arbete med att renovera golvet i stora salen har genomförts i studiecirklar. 
Det har verkligen handlat om att renovera från grunden – förstärka åsarna, ta bort 
trossbotten och all gammal spån för att så småningom komma fram till spårade 
skivor, plåtar, slangar för golvvärmeslangarna. Se vidare under avsnittet Teknik / 
Infrastruktur, där finns också bilder. 
 
Hjärtstartarutbildning (17 april) 
Byaföreningen har ansökt till Civilförsvarsförbundet om att få en hjärtstartare – och 
fick en! I gåvan ingick även en utbildning i HLR och hantering av hjärtstartaren. 
35 personer, därav 4 från vindkraftsföretaget Nordex, deltog i utbildningen som 
leddes av Carina Wiro från Civilförsvarsförbundet. 
 

       
 
 
Studiecirkeln Vindbyar i samverkan  
Träffarna med deltagare från Lainejaur, Springliden och Mörttjärn om 
vindkraftsprojektet och bildandet av Vindbyar Ekonomisk förening har även lett till 
andra typer av samverkan mellan Lainejaur, Springliden och Mörttjärn. Vi har fortsatt 
att träffas och diskutera utvecklingsmöjligheter. Utvecklingstankarna har kanaliserats 
i projektet KOM TILL OSS som beskrivs under avsnitt 4. 
 
1.3 Studiebesök 
 
Studiebesök mm inklusive lunch, fika och info 
Byaföreningen har tagit emot många studiebesök, alla föranledda av intresse för 
vindkraftssatsningen på Jokkmokksliden och Storliden. Vid dessa besök har vi 
tillhandahållit fika och/eller lunch och informerat om vindkraftssatsningen och Kom till 
oss-projektet. 
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Dessa gäster har vi tagit emot under året: 
2012-02-02 Studie- och yrkesvägledare, Västerbotten (Lainejaurs byast., ca 30 pers) 
2012-03-08 SFI Norsjö (ca 40 personer) 
2012-04-24 Miljö- och bygghandläggare (22 personer) 
2012-05-29 SPF Malå  
2012-06-16 Skellefteå Kraft Veteraner (73 personer) 
2012-06-17 Byagudstjänst (ca 30 personer) 
2012-06-18 Malå kommunfullmäktige (ca 35 personer) 
2012-06-20 Överkalix kommun (12 personer) 
2012-08-05 Centern Lövånger (ca 30 personer) 
    
Försäljning och servering av fika och lunch 
Under året har vi levererat smörgåsar, självklart gjorda på våra hembakta klåddor, 
annat hembakt fikabröd och lunch till studiebesöksdeltagare och andra gäster. 
Allt arbete med detta har bedrivits ideellt och inbringat intäkter till byaföreningen. 
 
Till detta kommer det fika vi ordnat vid årsmöte och styrelsemöten för byaföreningen, 
för Vindbyar Ekonomisk förening, vid styrgruppsmöten för Kom till oss - projektet och 
vid olika studiecirkelträffar, och invigningsmiddagen för byaföreningen.  
 
2 Teknik /infrastruktur 
 
Hemsidan  
Springlidens hemsida är oftast uppdaterad och aktuell. Sidan informerar bl a om 
arrangemang och om hur arbetet med byastugans ombyggnad fortskrider. 
Dagsaktuell väderinfo finns genom länkar och här finns också länkar till diverse 
tidningar liksom till webbkameror runt om i länet.  
Den som vill få internationella utblickar kan också få det genom Springlidens 
hemsida. Här finns länkar till webbkameror i stora världen - Jerusalem, New York och 
Las Vegas! 
Under året har uppsättningen länkar utökats med länkar till ett antal banker, allt för 
användarnas bekvämlighet. 
 
Städ- och fixarkväll (22 maj) 
24 engagerade personer deltog i vår städ- och fixarkväll med jobb både inomhus och 
utomhus. Utomhus handlade det mycket om avverkning av skog inför grävning för 
jordvärmen som skulle installeras under hösten. Det blev många stockar och mycket 
ved! Vedrustandet skedde till största delen efter städ- och fixarkvällen under 
sommaren och hösten och sköttes av de verkliga specialisterna - Östen och Annette.  
Städ och fixarkvällen avslutades med att alla bjöds på middag – fisksoppa med 
ostsmörgås - tillagad av Annette och Ann-Marie Lundqvist.  
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Om- och tillbyggnad av byastugan 
Det omfattande om- och tillbyggnadsarbete som genomfördes 2011 har fortsatt 
under 2012.  
Från byggstarten 2011 har vi tillsammans själva klarat att vara arkitekt, söka bidrag, 
vara byggledare, gräva servis och grund, lägga rör, göra utsättning, gjuta platta, riva 
gamla väggar och golv, beställa material, dra elrör, spika och sätta upp väggar, tak 
och farstukvist, tillverka golv från grunden, spackla, måla, sätta väv, lägga klinker, 
montera köksinredning, installera vitvaror, montera dörrar, sätta in fönster, sätta upp 
lister och foder, städa bort skräp och bära in nytt material, transportera material till 
bygget och skräp från bygget till deponi, mm. Inte att förglömma – byns bagerskor 
har bakat och hållit byggarbetarna med fikabröd! 
 
Under 2012 har ombyggnaden fullföljts. 600 meter jordvärmeslangar har grävts ner 
och jordvärme har installerats i hela byastugan. Stora salen har fått nytt golv från 
grunden med golvvärme och klinker. Nu är alla golv i byastugan, totalt 110 
kvadratmeter försedda med jordvärme och klinker. De sista plattorna i stora salen 
kom på plats under 9 dagars intensivt arbete på knä under julen och fogades just 
före trettondagen 2013! 
 
Samtidigt med jordvärmegrävningen har det grävts och planats ut för förlängning av 
elljusspåret ner till byastugan, stolpar för belysning har grävts ner liksom slangar i 
vilka el till belysningen ska förläggas.  
 
I stort sett allt arbete med byastugans renovering har skett ideellt och även mycket 
av arbetet med jordvärmen och elljusspårsförlängningen.  

 
Några bilder på den ”nya” byastugan 
 

       
 
 

    



11 
 

Skrotinsamling 
Byaföreningens medlemmar har även i år samlat skrot och på det sättet bidragit till 
byaföreningens kassa. Skrotsamlingen har i år utökats med mycket tungt material 
som byaföreningen fått i gåva från Skellefteå Krafts ställverk i Östra Lainejaur. 
 
 
3 Administration 
 
Stugvärdar 
Som tidigare år har ansvaret för tillsyn av byastugan lagts på stugvärdar som har 
uppdraget en månad var!  
 
Styrelsemöten, årsmöte 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 styrelsemöte förutom det konstituerande 
mötet i anslutning till årsmötet. 
 
Årsmötet hölls 25 februari och föregicks av information av Ulrika Granström om Malås 
nya varumärke och av Barbro Lundqvist om Kom till oss – projektet. Efter en 
matpaus – vi åt blöta precis som vi brukar! -  vidtog årsmötesförhandlingarna. 
27 personer deltog.  
 
Avgifter 
Föreningen har under 2012 tillämpat följande avgifter: 
 

 Medlem Utomstående 
Samlingslokal Gratis 250 kr per tillfälle 
Bagarstuga 100 kr för heldag 

50 kr för halvdag 
200 kr för heldag 
100 kr för halvdag 

Medlemsavgift 100 kr per hushåll 
 
Övrigt 
Flera av byaföreningens medlemmar och en hel del utomstående har under året hyrt 
bagarstugan. En del har lånat byastugan till privata evenemang som 
födelsedagskalas, barnkalas mm. Exempel på utomstående som nyttjat byastugan är 
Malå kommun för kommunfullmäktigesammanträde och SPF Malå. 
 
 
4  Projekt  
 
Projektet KOM TILL OSS! 
Lainejaur, Springliden och Mörttjärn arbetar tillsammans sedan hösten 2010 med 
projektet KOM TILL OSS!  
 
Syftet med projektet KOM TILL OSS! är att marknadsföra byarna och åstadkomma 
ökad och föryngrad befolkning, ökad turism och ökade aktiviteter i de aktuella 
byarna. Projektet har förlängts och pågår till 2013-06-30. 
 
Hittills har vi gjort följande i projektet: 
• Skaffat ett omfattande marknadsföringsmaterial 

o roll ups på svenska och engelska  
o broschyrer på svenska och engelska, informationsblad på tyska 
o knappar, t-shirts, varselvästar, vägskyltar, dekaler,  
o broschyren Korta fakta om Lainejaur, Springliden och Mörttjärn 

• Gett information om projektet och dess syfte till 
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o de boende i Lainejaur, Springliden och Mörttjärn.  
De har också alla fått t-shirt, varselväst, knapp, broschyr och dekal 

o företag som verkat/har verkat i området  
o andra besökare i byarna, ex besökare i samband med 

vindkraftsinformation, trädgårdsvisning, jaktmöten 
o Malå kommun 
o Länsbygderådet 
o i press, radio och TV 

• Skapat en hemsida för projektet 
• Satt upp vägskyltar vid infarterna till Lainejaur och Mörttjärn 
• Deltagit i mässa i Luleå 5 – 7/5 2011 och i mässa i Skellefteå 11 – 13/5 2012 
• Undersökt andra mässalternativ ex utomlands men inte hittat någon som passar 

vårt syfte och våra resurser 
• Utbildat de boende i värdskap vid två kvällsföreställningar 
• Satt ut infomaterial (rollups, broschyrer och info på engelska och tyska) på 

Arvidsjaurs flygplats och i kommunhuset i Malå 
• Kontaktat biltestare med info 
• Hållit kontakt med en holländsk familj som vill flytta till norra Sverige. 
 
Under projekttiden har en familj flyttat till Springliden och en familj till Mörttjärn. 
 
Nu pågår arbetet med ett stort avslutande utomhusarrangemang på Lainejaurudden 
30/6 2013. 
 
Projektet leds av en styrgrupp med företrädare från var och en av byarna. Från 
Springliden deltar förutom Barbro (projektledare) även Martin och Roland. 
 

 
 
Styrelsen  


