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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 
 
Byaföreningens styrelse 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 
Roland Lundqvist, ordförande 
Rune Nilsson, kassör 
Barbro Lundqvist 
Martin From 
Mikael Käck 
 
Suppleanter 
Ann-Marie Ljung 
Bo Lundqvist 
Sören Persson 
Staffan Norkvist 
Berna Stråhle 
 
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, Doris Sjöström). Gruppen har utökats vid behov. 
 
2. Teknik / infrastruktur (Martin From, Mikael Käck, Bo Lundqvist) 
 
3. Administration (Roland Lundqvist) 
 
Verksamheten har under året 2013 varit mångskiftande – bl a studiebesök relaterade till 
vindkraftssatsningen på Jokkmokksliden och Storliden, luncher för speciella grupper, 
förlängning av elljusspåret och – inte minst det återkommande populära Tisdagsfikat. Mer om 
det nedan! 
  
2013 är byastugan i stort sett färdigombyggd och vi har kunnat genomföra en del traditionellt 
återkommande aktiviteter som julgröt under advent och nyårsfirande. 
 
 
1 Arrangemang / utbildning / studiebesök 
 
1.1 Arrangemang 
 
Tisdagsfika (19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 9/4, 16/4, 23/4, 10/9, 17/9, 8/10, 15/10, 
22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11) 
Under våren 2012 introducerade vi en aktivitet som snabbt blev populär - Tisdagsfika! Det har 
vi fortsatt med under 2013. Vi träffas för ett enkelt fika (byaföreningen bjuder!), umgås och 
diskuterar olika utvecklingsfrågor, kommande aktiviteter, byggplanering mm. Deltagarantalet 
har varierat, från 5-6 till ca 25 personer. En del av deltagarna kommer utifrån, ex från 
Lainejaur, Malå, Adak, Mörttjärn och det händer att bybor också tar med sig ev gäster till 
Tisdagsfikat. Alla är välkomna!  
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Utflyktsdag (24 mars) 
Även i år gjorde många en utflykt på skidor eller med skoter till vindskyddet vid Lainejaur. Där 
serverade byaföreningen kaffe och varmkorv. Det var soligt och fint väder och det kom fler 
deltagare än någonsin - 59 personer därav 19 barn (och 6 hundar!) som åt, umgicks och 
trivdes. Folk kom från bl a Mörttjärn, Springliden, Lainejaur, Malå och Washington DC. Den 
vanliga skoterledan från Springliden var oframkomlig p g a  att det pågick en 
skogsavverkning, men folk lyckades hitta andra vägar och alla kom fram så vitt vi vet! 
 

           
 
SM-slutspel i hockey på storskärm i byastugan (13/4, 14/4, 16/4, 18/4) 
Skellefteå AIK vann som bekant SM i hockey efter rafflande slutspelsmatcher. På initiativ av 
Doris och Stefan Sjöström internvisades slutspelsmatcherna på storskärm i byastugan. 5 – 10 
pers kom och tittade. 
 

 
              
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 Lainejaur, Mörttjärn, Kokträsk och från Malå och Arvidsjaur.  
Springlidens valborgsmässofirande har ökat med åren och är ett stort arrangemang som 
lockar många, inte minst barnfamiljer från Malå. 2013 blev det som föregående år många 
besökare, ca 75 personer, därav 14 barn. I vårt fina rymliga kök med många eluttag har vi 
inga problem att grädda våfflor och koka fika till alla! 
 
Nationaldagsträff (6 juni)  
Byaföreningen arrangerade för femte året i rad nationaldagsfirande. Förra året hällregnade 
det och vi firade inne i byastugan, men i år var vädret bra så vi höll till ute vid rastplatsen vid 
Skellefteälven. Många hade sökt sig dit från Springliden, Mörttjärn, Malå och så Kurt - en 
Springlidenbo som numera bor i Ursviken.  Totalt deltog 37 personer. Det blev en fin 
utflyktsdag med varm korv, kaffe, festis, fikabröd, godispåse till de 6 barnen och trevlig 
samvaro för alla.  
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Surströmmingsfest (31 augusti) 
29 personer deltog i vår sedvanliga surströmmingsfest, därav 5 barn som alla fick en 
överraskningspåse. Inte bara barnen utan alla som ville kunde få köttbullar istället för 
surströmming. 
Deltagare var förutom boende i Springliden även gäster från Malånäs, Arvidsjaur, Luleå, 
Skellefteå, Sjuntorp och så lille Liam från Duved.  
 

        
 
Övernattning för Nilaskolans åk 8 (19/20 september) 
En ny aktivitet i vår byastuga var att åk 8 från Nilaskolan kom dit, packade upp sina 
gummimadrasser och sovsäckar, kopplade in sina surfplattor och beredde sig att övernatta på 
golvet i byastugan. Men först fick de lära sig bakning i bagarstugan och bjöds på grillmiddag, 
som lärarna lagade till vid uteplatsen. Enligt uppgift gick det bra att övernatta på byastugans 
uppvärmda klinkergolv och de numera datorberoende eleverna uppskattade att det finns bra 
Internetanslutning i byastugan. 
 
Invigning av det förlängda elljusspåret (20 september) 
Efter intensivt arbete under hösten med att färdigställa förlängningen av elljusspåret ned till 
byastugan, sätta upp belysningsarmatur och byta ut trasig armatur på den gamla delen av 
spåret var det dags för invigning. 
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Trots ett ihärdigt störtregn kom 51 personer. Fantastiskt! De mest långväga var Frejvid och 
Gunhild från Sjuntorp.  
Kultur- och fritidschefen, tillika barn- och utbildningschefen Peter Andersson invigde med tal 
och bandklippning – inomhus, men Bo som hade uppdraget att grilla hamburgare stod ute i 
regnet! Inne i den varma byastugan fanns tårta, kaffe och annan dryck och möjlighet titta på 
ett bildspel om elljusspårets tillkomst. De som vågade sig ut i ruskvädret kunde delta i en 
ljustävling där det gällde att hitta reflexstavar med bokstäver. Bokstäverna bildade orden 
MOTIONERA MERA. Och det är ju meningen med det nya förlängda elljusspåret! 
 

         
 

          
 
Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9 (24 september) 
Det har blivit tradition att Nilaskolans årliga orienteringsdag ska hållas i Springliden och nu var 
det dags igen – för sjätte året i rad! Springliden har en bra närkarta som gjorts om till 
kartskalan 1:7500. 28 elever kom till start och 3 lärare var med som ledare. 
  
Nytt för i år var att eleverna fick välja mellan 3 olika banalternativ – A, C eller E, där A var den 
svåraste. På varje banalternativ fanns det också tre olika gafflingar, dvs alternativa banor där 
flera kontroller var lika, men som på några kontroller var en aning olika. Banläggaren Roland 
hade alltså lagt 9 olika banor!  
Det här var riktigt roligt, men det var blött, sa en av eleverna som kom i mål. 
 
Före start bjöds eleverna på klåddfika i byastugan och där fick man också en grundkurs i 
orientering på storbilds-TV.  
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Efter målgång blev det lunch! Pasta med köttfärssås och efterrätt hade köket under Annettes 
ledning fixat till. Det uppskattades! 
12 funktionärer jobbade med orienteringsdagen. 
Vi hoppas få komma tillbaka nästa år, sa läraren Charlotte Persson. 
 

           
 
 
1.2 Utbildning 
 
Studiecirklarna Utveckla Springliden  
I samband med våra Tisdagsfika-träffar har vi genomfört studiecirklar, Utveckla Springliden. 
Vi har diskuterat olika utvecklingsfrågor, kommande aktiviteter, mm. Deltagarantalet har 
varierat, från 5-6 till drygt 20 personer. Även andra än boende i Springliden har deltagit och 
alla har engagerat sig i frågor om byns utveckling. 
 
Studiecirkeln Gamla foton ( 11/4, 25/4, 2/5, 20/5) 
Inför Kom till oss-projektets avslutande marknadsföringsträff 30/6 ville vi samla in och försöka 
identifiera gamla foton för att kunna visa för intresserade besökare. Vi arbetade med gamla 
foton vid fyra studiecirkelträffar under våren. 11 personer deltog. Intresset är stort för gamla 
foton och vår bys historia och vi planerar fortsättning på denna studiecirkel. 
 
Studiecirkeln Planering av sommararrangemang 2013 (mars – juni)  
En ledningsgrupp på 7 personer har träffats i studiecirkelform under våren – försommaren 
och planerat och förberett det stora marknadsföringsarrangemanget som genomfördes 30/6 
på Lainejaurudden. Det blev avslutningen på Kom till oss-projektet, mer om detta i avsnitt 4. 
 
Studiecirkeln Vindbyar i samverkan 2012 – 2013 (sept 2012 – aug 2013) 
Träffarna med deltagare från Lainejaur, Springliden och Mörttjärn om vindkraftsprojektet och 
bildandet av Vindbyar Ekonomisk förening har lett till andra typer av samverkan mellan 
Lainejaur, Springliden och Mörttjärn. Ca 8 personer har fortsatt att träffas och diskutera 
utvecklingsmöjligheter. Utvecklingstankarna har kanaliserats i projektet KOM TILL OSS som 
avslutats under året. Projektet beskrivs under avsnitt 4. 
 
Studiecirkeln Revidering av byaplanen (8/10, 22/10, 12/11)  
På uppdrag av styrelsen har en arbetsgrupp på 7 personer, bestående av både ”gamla” bybor 
som Annette och Rune och relativt nyinflyttade som Berna och Martin , under ledning av 
Roland diskuterat och arbetat med att revidera vår byaplan. Under det arbetet 
uppmärksammade vi bl a vilken fantastisk infrastruktur Springliden har! Läs byaplanen som 
finns på hemsidan. Byaplanen ska fastställas av årsmötet.  
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Studiecirkeln Engelsk konversation (9/10, 15/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 1/12)  
En av byaföreningens äldsta medlemmar, Sture, kom med idén om en studiecirkel i engelsk 
konversation. Nu har vi genomfört den! Viveca ledde den mycket professionellt och vi 10 
personer som deltog lärde oss en hel del engelska – och hade mycket trevligt under tiden!  
 
Studiecirkeln Renovering – räta upp gammal vägg mm (5/12, 7/12, 9/12, 10/12, 12/12, 
14/12, 16/12, 18/12, 19/12, 21/12)  
En renoveringsinsats som återstått efter det omfattande arbete som genomförts under 2011 
och 2012 var att räta upp den nordvästra väggen i stora salen. Det gjordes i december! 
Samtidigt monterades fällbara bänkskivor på väggen och förbereddes för flera eluttag. 5 
personer har deltagit, de mest drivande (och hårdast arbetande!) har varit Roland och 
Staffan. 
 

       
 
 
Annan folkbildning Blodkorvskokning (21/11, 24/11)  
8 personer har varit med och lärt sig koka blodkorv i Springliden, vid två inlärningstillfällen. 
Sen avnjöt vi och många andra – totalt 32 vuxna och 4 barn – blodkorv med tillbehör 24/11. 
Roligt att vara med och tillaga men ännu roligare (tyckte en del!) vara med och äta! 
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1.3 Studiebesök och andra aktiviteter med besökare 
 
Studiebesök mm inklusive lunch, fika och info 
Byaföreningen har tagit emot studiebesök föranledda av intresse för vindkraftssatsningen på 
Jokkmokksliden och Storliden. Vid dessa besök har vi tillhandahållit fika och /eller lunch och 
Roland har informerat om vindkraftssatsningen.  
 
Under året har vi levererat smörgåsar, självklart gjorda på våra hembakta klåddor, annat 
hembakt fikabröd och lunch till studiebesöksdeltagare och andra gäster som 
vindkraftstekninker på höghöjdsutbildning, kommunanställda på avslutningslunch, elever för 
övernattning och elever på orienteringsdagen. 
 
Till detta kommer den förtäring vi ordnat vid årsmöte och styrelsemöten för byaföreningen, 
för Vindbyar Ekonomisk förening, vid styrgruppsmöten för Kom till oss - projektet och vid olika 
studiecirkelträffar och arrangemang.  
 
Allt arbete med detta har bedrivits ideellt och inbringat intäkter till byaföreningen.  
 
Den största grupp som gjorde studiebesök hos oss under 2013 var Visons pensionärsförening 
från Skellefteå. De uppskattade mycket lunchen och fikat i byastugan och kanske allra mest 
infon om vindkraft och studiebesöket uppe på bergen med Roland som guide. Så stort och 
imponerande - de förundrades över den vinge som låg på marken! Så intressant! 
 

         
 
Förutom vid elevaktiviteterna som beskrivits under avsnitt 1.1, har vi haft följande gäster:   
 
2013-05-06---08 Höghöjdsutbildning för SEU-anställda (12 pers) 

2013-06-13 Visions pensionärsförening (49 personer), se text och bilder ovan! 

2013-06-19 Personal från Nilaskolan (14 personer) 

2013-09-30---10-01 Höghöjdsutbildning för SEU-anställda (8-10 personer) 

2013-11-04, 2013-12-04 Släppträsk byaförening (4 – 6 personer) 

 
 
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.  
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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 (21 maj) 
25 engagerade personer deltog i vår städ- och fixarkväll med jobb både inomhus och 
utomhus. Utomhus handlade det bl a om städning av majbraserester och målning av 
grillmöblerna. 
Städ och fixarkvällen avslutades med att alla bjöds på middag som utgjordes av en hel buffé 
(av rester från andra tillställningar!) – gravad lax, köttbullar, korv i ugn, fläskkarré mm.  
 

             
 
 

      
 
Om- och tillbyggnad av byastugan 
Det omfattande om- och tillbyggnadsarbete som påbörjades 2011 avslutades i stort sett under 
2012. Ett par saker har dock genomförts 2013. 
  
Samtidigt med jordvärmegrävningen 2012 grävdes det även för förlängning av elljusspåret 
ner till byastugan. Stolpar för belysningen sattes upp och slangar grävdes ner i vilka el till 
belysningen skulle förläggas.  
Under hösten 2013 färdigställdes förlängningen av elljusspåret och det förlängda spåret 
invigdes 20/9. Mer om detta ovan under avsnitt 1.1. 
 
Styrelsen har bestämt att elljusspåret ska hållas tänt kl 18 – 21 under de mörka månaderna 
och på önskemål från bybor har den tända tiden utökats till 15 – 21 under jullovet. Tendensen 
är tydlig – spåret blir allt flitigare använt! 
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Inne i byastugan har den norra väggen i stora salen rätats upp och renoverats och dessutom 
försetts med fällbara bänkskivor som är utmärkta att duka upp bufféer på. Bänkskivorna kan 
också användas som extra bord eftersom de är i samma höjd som övriga bord. Mer om detta 
ovan under 1.2. 
 
Som tidigare har arbetet med byastugans renovering och med byaföreningens aktiviteter skett 
nästan uteslutande ideellt.   
  
Skrotinsamling 
Byaföreningens medlemmar har även i år samlat skrot och på det sättet bidragit till 
byaföreningens kassa.  
 
 
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 ett styrelsemöte förutom det konstituerande mötet i 
anslutning till årsmötet.  
33 personer deltog vid årsmötet som hölls 16 februari och föregicks av bildvisning av Ulf 
Bergström. Mycket intressant tyckte de närvarande! Många person- och miljöbilder kändes 
igen och andra hjälptes vi åt att identifiera. Efter en matpaus – vi åt blöta precis som vi 
brukar! - vidtog årsmötesförhandlingarna. 
 
Avgifter 
Föreningen har under 2013 tillämpat samma avgifter som året dessförinnan: 
 

 Medlem Utomstående 
Hyra byastuga Gratis 250 kr per tillfälle 
Hyra 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 bagarstugan och / eller byastugan är 
Röda Korset, en personalgrupp från Malå kommun och SPF Malå. 
 
 
4  Projekt  
 
Projektet KOM TILL OSS! 
Lainejaur, Springliden och Mörttjärn har arbetat tillsammans 2010 – 2013 med projektet KOM 
TILL OSS! Projektet avslutades 31/8 2013. 
 
Syftet med projektet KOM TILL OSS! har varit att marknadsföra byarna och åstadkomma ökad 
och föryngrad befolkning, ökad turism och ökade aktiviteter i de aktuella byarna.  
 
Under projekttiden har en familj flyttat till var och en av byarna Lainejaur, Springliden och 
Mörttjärn. 
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Under 2013 har arbetet i KOM TILL OSS-projektet gällt det stora avslutande 
marknadsföringsarrangemanget på Lainejaurudden 30/6 2013 där över 300 personer deltog. 
 
Projektet har letts av en styrgrupp med företrädare från var och en av byarna. Från 
Springliden har förutom Barbro (projektledare) även Martin och Roland deltagit. 
 
 

     
 
 
Styrelsen  


