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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 
 
Styrelsen har under det gångna året haft sin verksamhet uppdelad i 
fyra olika ansvarsområden:  
 

1. Arrangemang (Barbro Lundqvist, Sigyn Stråhle, Jan Forsberg, 
Ann-Marie Ljung, Marie-Louise Lundqvist) 

2. Teknik/infrastruktur (Martin From, Mikael Käck, Bo Lundqvist) 
3. Utbildning/studiecirklar (Barbro Lundqvist, Ann-Marie Ljung) 
4. Administration (Roland Lundqvist) 

 
Verksamheten har under 2010 bestått av: 
 
1 Arrangemang 

 
Gamla kort (7 mars) 
Springlidens byaförening ordnade ett kulturarrangemang som vi kallade 
Gamla kort. 15 personer, däribland flera utflyttade tidigare 
Springlidenbor, kom till Byastugan för att träffas, titta på gamla kort 
och hjälpas åt att identifiera människor och miljöer på våra gamla kort. 
 

   
 
Motionsdag (14 mars) 
Det soliga vårvintervädret fick många att göra utflykt på skidor eller 
med skoter till vindskyddet vid Lainejaur. Där serverades kaffe och 
varmkorv. 23 personer - däribland en ung engelsman som tyckte att det 
svenska kaffet var starkt! - och fyra hundar åt, umgicks och trivdes. 
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Valborgsmässoafton (30 april) 
Sedvanligt Valborgsmässofirande med innehållsrik majbrasa, klurig 
frågesportspromenad med många priser, fika med våfflor, grillning, 
mm.  
 

 
 
Förutom personer från byn kom deltagarna från Mörttjärn och Malå. 
Springlidens valborgsmässofirande håller på att bli ett ”stort” 
arrangemang som lockar många, inte minst barnfamiljer från Malå. 
Minst 50 personer deltog, därav 10-12 barn. Ann-Marie, Sigyn, Gun-
Britt och Doris skötte våffelgräddningen. 
 

    
  

Nationaldagsträff vid Skellefteälven (6 juni)  
Byaföreningen arrangerade på nationaldagen utflykt med valfritt 
transportmedel till vindskyddet sydost om bron vid Skellefteälven.         
Väl framme vid älven bjöds alla på nykokt kaffe och grillad korv. 
Deltagarna kom från både Springliden och Mörttjärn. 
Utflykten, som har blivit en återkommande tradition blev mycket 
uppskattad och lockade flest deltagare hittills – 27 personer och 5 
hundar! 
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Studiebesök från Arvidsjaurs allmänning (1 juli) 
Sju - åtta personer besökte oss och fick information om läget för 
vindkraftsbyggandet på Jokkmokksliden och Storliden. Samtidigt med 
informationen bjöds de på ett så gott fika på nybakt bröd att de absolut 
ville köpa några brödpåsar!  
 
Surströmmingsfest (28 augusti) 
Välkänd smak- och luktupplevelse som avnjöts av ca 35 deltagare. 
Annette organiserade arbetet med förtäringen. 
 
Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9 (1 oktober) 
Byaföreningen ordnade för tredje året i rad en förstklassig friluftsdag 
för Nilaskolans avslutningselever. 52 elever och 4 lärare deltog. Sex 
utslagsgivande banor på Springlidens egen orienteringskarta, 
uppdaterad med de nyhuggna kraftledningsgatorna.  
 

   
 
Dagen började med populärt klåddfika och orienteringsinstruktioner på 
storbilds-TV, sedan vidtog orienteringen och lärarnas individuella 
genomgång med varje elev. Inte minst uppskattades lunchen med 
pasta, köttfärssås och efterrätt bestående av gokaka och klementiner. 
Våra gäster gjorde verkligen ”heder år anrättningen” innan de tog 
Irénes buss tillbaka till Malå. 10 funktionärer jobbade med 
arrangemanget. 
Lärarna räknar med ett liknande arrangemang i Springliden under 2011! 
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Uthyrning inklusive lunch och fika 
Under hösten har byastugan hyrts ut till organisationer som förlagt 
styrelsemöten eller andra samlingar hit. Vi har då också tillhandahållit 
fika och/eller lunch. Det har gällt: 
Trekom Leader, styrelsemöte 18/3, 24/9 
Jaktvårdskretsen 15/4 
Studieförbundet Vuxenskolan 16/6   
Medvind Västerbotten, styrelsemöte 14/10 
 
Guidad tur till vindkraftverken och information från Skellefteå Kraft (30 
oktober) 
Ca 50 personer från Lainejaur, Springliden och Mörttjärn deltog när 
Skellefteå Kraft informerade om läget för vindkraftsbyggandet, bjöd på 
fika och ordnade en guidad busstur upp till Jokkmokksliden. Uppskattat 
av deltagarna även om vädret hindrade en fin utsikt från berget.  
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Vindkraftsinfo för åk 9 från Malå (12 november) 
Årskurs 9 med 52 elever under ledning av studie- och yrkesvägledaren 
Oskar Sjölund och en lärare besökte Springliden. De fick vindkraftsinfo 
av Roland, fika i byastugan, möjlighet att ställa frågor och gissa på bl a 
storleken på turbinerna, höjden på vindkraftverken och längden på 
vingarna.  
 

 
 
Avslutningsvis fick de en busstur upp på Jokkmokksliden men inte heller 
nu var det särskilt klart väder och bra utsikt.  
                                              
Tacosbuffé (12 november) 
Fjolårets succe-arrangemang upprepades, buffé med tacos och goda 
tillbehör. Mia och Agnes stod för matlagningen. 44 personer deltog – 
Springlidenbor och även några från Mörttjärn och Lainejaur. Det 
smakade bra och var trevligt. Att 14 av deltagarna sedan fick magsjuka 
berodde nog inte på Tacosbuffén. 
 
Julgröt med skinksmörgås (5 december) 
Julfest med julgröt och skinka som huvudingredienser.  
 

 
 
De ca 35 personer, däribland ett par hemvändare, som deltog fick en 
försmak av julen och dessutom en julklapp av tomten! Annette, Ann-
Marie Lundqvist och Kerstin kokade gröten. 
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Försäljning av smörgåsar 
Under hösten har vi levererat ca 430 smörgåsar, självklart gjorda på 
våra hembakta klåddor, och ca 75 luncher till externa besökare/kunder. 
Vår stora smörgåskund är Betongindustri AB. Dit levererar vi 30 stora 
smörgåsar varje gång de har ”storgjutning”, dvs gjuter 
vindkraftsfundament. 
Till detta kommer det fika vi ordnar vid styrelsemöten för 
byaföreningen, för Vindbyar Ekonomisk förening och vid olika 
studiecirkelträffar.  
 
 
2 Teknik /infrastruktur 
 
Hemsidan  
Springlidens hemsida är som vanligt oftast uppdaterad och aktuell. 
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 Jerusalem, 
New York och Las Vegas! 
 
Hemsidan har nu fungerat i drygt tre år. Här presenteras varje kvartal 
någon av byborna som utsetts till Kvartalsprofil. Hittills har 11 
kvartalsprofiler presenterats. Motionslotteriet, vars vinnare anges på 
hemsidan, har fungerat sedan mars 2008 och 34 vinnare har korats. 
 
Städ- och fixarkvällar (31 maj och 1juni) 
I vanlig ordning samlades ett antal arbetsvilliga för in- och utvändig 
vårstädning av Byastugan, uthuset (där gjorde vi en ordentlig 
utrensning!) och tomten. Vi åt gemensam soppa-middag båda 
kvällarna. Till middagen 31/5 bjöd vi även in vindkraftsjobbarna och 
betonggjutarna. 31 personer deltog 31/5 och 21 1/6.  
 

 
 
I år har vi inte haft möjlighet att få feriearbetare så en del av de 
åtgärder som finns på teknik/infrastrukturgruppens arbetsplan har inte 
kunnat genomföras.  
En hel del har ändå blivit gjort: 
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Avverkning på byastugetomten 
Avverkning av träd som påbörjades 2009 har fortsatt. Det har gått åt 
mycket ved eftersom det bakats mycket i bagarstugan som framgår på 
andra ställen i verksamhetsberättelsen.  
 
Skrotinsamling 
Byaföreningens medlemmar har även i år samlat skrot och det har gett 
oss ett värdefullt tillskott i byaföreningens kassa. 
 
Uthyrning av byastugetomten 
Vindkraftssatsningen på Jokkmokksliden och Storliden har gett 
möjlighet att hyra ut delar av byastugetomten till Skellefteå Kraft för 
deras platskontor och till Svevia för deras baracker. Uthyrningen ger 
från maj månad ett återkommande välkommet tillskott till 
byaföreningens kassa. 
 
Tillsyn av betongstationen 
Under december månad och framåt under vintern har byaföreningen 
åtagit sig att göra två dagliga ”tillsynsrundor” på Betongstationen, de 
dagar då den är obemannad, för att kontrollera att inget fryser sönder 
och allt är okey. Hittills har rundorna genomförts av Roland och Bo och 
också detta betyder tillskott till byaföreningen.  
 
Om- och tillbyggnad av byastugan 
Styrelsen har börjat planera för en om- och tillbyggnad av byastugan. 
Det handlar om ”tillgänglighetsanpassning” med en handikappvänlig 
toalett och modernisering av köket. Projektering med ritningar och 
kostnadsberäkning är genomförd. Vi har ansökt till kommunen och fått 
beviljat bygdeavgiftsmedel. Ansökan har också lämnats till Boverket för 
medel till ”tillgänglighetsanpassningen”. Besked därifrån kommer under 
våren 2011. 
 
 
3 Utbildning /studiecirklar 
 
Studiecirkeln Läs, lär och res, del 2 (april - juni)  
Under våren har ca tio personer träffats i studiecirkelform och planerat 
och genomfört vår första resa med Inlandsbanan från Arvidsjaur till 
Östersund och tillbaka igen. Vi har förberett oss genom att läsa på om 
de orter vi passerar och om Östersund där vi stannade och turistade 
drygt ett dygn. Resan genomfördes som planerat och blev trevlig trots 
regnigt väder. 
 

    
  



9 
 

Studiecirkeln Vindbyar i samverkan (maj– december) 
Träffarna 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 spånat om 
utvecklingsmöjligheter. Det har resulterat i projektet KOM TILL OSS 
som beskrivs under avsnitt 4. 
 
Studiecirkeln Mat och bröd (oktober – december) 
Några av byns damer har träffats för att planera höstens aktiviteter, 
baka, laga mat och inte minst göra smörgåsar för leverens till 
betongstationen vid de ”stora” gjuttillfällen då man gjutit fundamenten 
till vindkraftverken. Förutom intäkter till byaföreningen har det inneburit 
trevlig arbetsgemenskap. 
 
Studiecirklarna Friskvård med karta i hand (24 augusti – 5 september) 
Cirklarna Friskvård med karta i hand, som handlar om att lära sig 
orientera, har vi genomfört i år igen. Nu med utbildning på två nivåer – 
en grundläggande nivå för rena nybörjare och en lite mer avancerad 
där även kompassanvändning ingick. Sammanlagt deltog 14 personer. 
Även i år har vi haft hjälp av två rutinerade orienterare från Piteå IF, 
Barbro och Kurt Renström som har stuga på Lainejaurudden.   
Cirklarna avslutades med en gemensam resa till Arvidsjaur och 
deltagande i en orienteringstävling. 
 
Studiecirklarna Damer på skidor, del 1 (september -  december) 
Under hösten har Springlidens byaförening och Lainejaurs byaförening 
genomfört var sin studiecirkel med namnet Damer på skidor. Cirklarna, 
som tillkommit på initiativ av Eva Larsson, vänder sig till tjejer/kvinnor i 
alla åldrar som vill träffas, träna lite skidåkning och - för dem som vill - 
åka Tjejvasan.  
 

 
 
Båda cirklarna har huvudsakligen hållit till i Springliden. Under hösten 
har allt fler deltagare kommit till och inför juluppehållet var vi 22 
personer varav 14 har anmält sig till Tjejvasan. Varje träff har innehållit 
träning av olika slag, gott fika, mycket snack och skratt och trevlig 
gemenskap! Träffarna fortsätter efter nyår. 
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Studiecirklarna Baka bröd i bagarstuga (oktober – december) 
Birgit och Ove Nilsson har mycket professionellt lett två studiecirklar i 
brödbakningens ädla konst. Deltagarna, totalt 8 personer, har bakat 
klåddor, mjukkakor, rullbröd och tunnbröd. Eleverna har varit läraktiga 
och tyckt att det varit roligt, vilket inte minst bevisas av att en del av 
dem sedan hyrt bagarstugan och bakat själva!  
Det finns en kö på fler som vill lära sig, så det blir nya kurser efter 
årsskiftet. 
 
Studiecirkleln Att göra en hemsida (december - januari) 
KOM TILL OSS-projektet (se nedan) har aktualiserat behovet av att ha 
en aktuell hemsida som lätt kan uppdateras. Roland leder en 
studiecirkel med deltagare från Lainejaur, Mörttjärn och Springliden där 
han lär ut hur man kan nyttja det verktyg som används för att göra och 
ajourhålla Springlidens hemsida.  
  
 
4 Administration 
 
Stugvärdar 
Byaföreningen har för fjärde året i rad använt systemet med 
stugvärdar. Stugvärdarna ansvarar under en månad vardera för div 
arbetsuppgifter för att hålla Byastugan i drift t. ex snöskottning, 
gräsklippning, tillsyn av värmesystem mm. 
Stugvärdsupplägget har under hösten inte fungerat lika bra som 
tidigare. Det beror bl a på att uthyrningen av tomten till Skellefteå 
Krafts lokalkontor och Svevias baracker ställer särskilda krav på 
snöröjning. Dessutom har byastugan använts mer än vanligt till 
studiecirklar och många andra aktiviteter vilket bl a kräver tätare 
påfyllningar av vedlådan! Även bagarstugan har använts mer än 
någonsin, till bakning för smörgåsleveranser till Betongstationen, till 
bakningskurser och till ”privat” bakning av de nyutbildade 
bakningseleverna. 
 
Styrelsemöten, årsmöte 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 styrelsemöten. 
 
Årsmötet hölls 6 mars och föregicks av information från Skellefteå Kraft 
om de aktuella vindkraftprojekten Jokkmokksliden och Storliden. Efter 
en matpaus – vi åt blöta precis som vi brukar! - informerade Roland om 
Vindbyar Ekonomisk förening och dess nya stadgar och om avtalet med 
Skellefteå Kraft. 23 personer deltog i informationen, något färre i 
årsmötet som sedan följde. 
 
Avgifter 
Föreningen har under 2010 tillämpat följande avgifter: 
 
 Medlem Utomstående 
Samlingslokal Gratis 200 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 
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Projektet KOM TILL OSS! 
Lainejaur, Springliden och Mörttjärn genomför tillsammans projektet 
KOM TILL OSS! för att marknadsföra byarna. 
 
Ett problem som projektet har identifierat är bristen på 
marknadsföringsmaterial om våra byar. Ett annat problem är att de 
boende i byarna inte alltid förstår vilka fina byar och omgivningar man 
har eller vilka resurser man får genom de vindkraftsparker som byarna 
själva tagit initiativ till och som just nu byggs.  
 
För närvarande har anbudsförfrågan om framtagande av 
marknadsföringsmaterial skickats ut till några företag i branschen. 
 
Syftet med projektet KOM TILL OSS! är att åstadkomma ökad och 
föryngrad befolkning, ökad turism och ökade aktiviteter i de aktuella 
byarna. 
 
Projektet har beviljats projektstöd från Trekom Leader. Springlidens 
byaförening är projektägare och Barbro är projektledare. Projektet leds 
av en styrgrupp med tre företrädare från var och en av byarna. Från 
Springliden deltar förutom Barbro även Martin och Roland. 
 
Övrigt 
Flera av byaföreningens medlemmar har under året hyrt bagarstugan. 
En del har lånat Byastugan till privata arrangemang som 
födelsedagskalas, tillfällig övernattning och temadag för en 
orienteringsklubb. 
 
Exempel på utomstående som hyrt Byastugan är Skellefteå Kraft, 
Trekom Leader, Medvind Västerbotten, Jaktvårdskretsen och 
Studieförbundet Vuxenskolan.  
 
 
Styrelsen  


