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Verksamhetsberättelse 2008



2  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008  

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

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

2. Teknik/infrastruktur (Lars Lundqvist, Mikael Käck, Bo Lundqvist) 
3. Utbildning/studiecirklar (Rune Nilsson t o m 15 sept, därefter 

Barbro Lundqvist och Ann-Marie Ljung) 
4. Administration (Roland Lundqvist)   

Verksamheten har under 2008 bestått av:  

1 Arrangemang  

Tyska kringlor och hembakad pasta, (12 januari)

 

Berndt Klotz, Kvarnhults tyska invånare, lärde oss  hur man bakar tyska 
salta kringlor, sådana som man serverar på Bierstuben. Samtidigt fick vi 
lära oss göra hemlagad pasta på Bernts pastamaskin.  

           

   

Valborgsmässoafton, (30 april)

 

Sedvanligt Valborgsmässofirande med innehållsrik majbrasa, klurig 
frågesportspromenad, grillning, fika mm. Majbrasan var även i år 
placerad långt ut på det öppna området mot sydost och det fungerade 
bra. Förutom personer från byn kom deltagarna från Mörttjärn och 
Malå.  
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Nationaldagsutflykt till Skellefteälven, (6 juni)

  
Byaföreningen arrangerade på nationaldagen utflykt med valfritt 
transportmedel (bil, cykel etc) 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 blev mycket uppskattad och har nu blivit en återkommande 
tradition.   

Traktorsafari ,(29/6)

 

Den planerade traktorsafarin inställdes dels p g a ihärdigt regnande 
under juni, dels p g a hälsoproblem hos en del tilltänkta traktorförare. 
Förhoppningsvis kan arrangemanget genomföras ett annat år.   

Surströmmingsfest, (30 augusti)

 

Välkänd smak- och luktupplevelse som i vanlig ordning lockade många 
deltagare.   

Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9, (26 september)

 

Byaföreningen ordnade en förstklassig friluftsdag för Nilaskolans 
avslutningselever. 53 elever och 4 lärare deltog. Sex utslagsgivande 
banor på Springlidens egen orienteringskarta, för övrigt den bästa 
orienteringskartan i kommunen. Dagen började med populärt klådd-fika 
och orienteringsinstruktioner på storbilds-TV, sedan vidtog 
orienteringen och lärarnas individuella genomgång med varje elev. 
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Dagen avslutades med lunch med spagetti och köttfärssås, som 
uppenbarligen smakade bra, innan våra gäster tog Irénes buss tillbaka 
till Malå.  

Vi har redan fått beställning på ett liknande arrangemang under 2009!  

                  

                                             

   

Höstfest, (25oktober)

 

Under 2008 kostade vi på oss en riktig matfest, en Västerbottens-buffé 
med ”allt” man kan önska sig. Maten kom färdiglagad och 
Byaföreningen stod för största delen av kostnaden. Jättegott och 
bekvämt! 
Ca 40 personer deltog.    

Adventsgröt, (6 december)

 

Eftersom vi i år bjöd oss på en rejäl höstfest blev julfesten av enklare 
modell med julgröt och skinka som huvudingredienser. De ca 20 
personer som deltog fick ändå äta sig mätta och dessutom en julklapp!  
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2 Teknik / infrastruktur  

Hemsidan

  
Under året har Springliden fått en helt ny hemsida. 
På hemsidan presenteras byn, dess historia, alla husen i byn, 
byaföreningen, dess stadgar och mötesprotokoll mm. 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 Wegas!  

På hemsidan presenteras varje kvartal någon av byborna som utsetts 
till Kvartalsprofil. Vinnarna i byns motionslotteri annonseras också på 
hemsidan.  

Ambitionen är att hemsidan alltid ska vara uppdaterad. Den fördel 
Springliden har är att Roland, som tillverkat hemsidan, också kan 
uppdatera den.  

   

Städdag, (24 maj)

 

I vanlig ordning samlades ett antal arbetsvilliga för in- och utvändig 
vårstädning av Byastugan och tomten. Annette med medhjälpare fixade 
förtäring.   

Reparation och målning av Byastugan, (12 – 19 juni)

 

Byaföreningen fick hjälp av feriarbetarna Mona och Anders Persson med 
att skrapa och måla Byastugan. Före målandet reparerade Roland 
entrésidan, bytte ut de sämsta brädorna, fixade tak och hängrännor på 
farstun och reparerade en sönderkörd knut på uthuset.  
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Mona och Anders var mycket duktiga. De hann förutom stugmålningen 
också med att skrapa och olja in ytterdörren till Byastugan och måla 
uthuset. Och då regnandet omöjliggjorde allt utomhusarbete torkade de 
och bonade golven i stugan!  

   

 

      

Här står Mona och Anders framför 
den nymålade och fräscha 
Byastugan, nu försedd med vita 
foder, takskivor och knutbrädor. 
Även brostolparna har blivit vita och 
broräcket fick till sist trots idogt 
regnande ny brun lasyr.          

Skoterbron över bäcken bakom byastugan (november)

 

Med förenade ansträngningar har det byggts en stadig betongbro över 
bäcken strax väster om Byastugan. Nu kan man starta sitt löp- eller 
skidpass direkt från skolan och snabbt komma ut på någon av de 
många fina stigar och spår vi har runt byn.  
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Skrotinsamling

 
Byaföreningens medlemmar har även i år samlat skrot som så 
småningom kan ge ett bra tillskott till byaföreningens ekonomi. På 
grund av att skrotpriserna varit låga har skrotet fått ”ligga till sig” i 
väntan på bättre tider.  

TV-utrustning

 

Efter diverse förvecklingar har en parabol installerats i en björk och en 
platt stor skärm sitter nu på väggen i Byastugan. Äntligen kan man se 
TV i stugan. Man kan också visa bilder och annat från dator och DVD på 
skärmen, värdefullt bl a för orienteringsdagen för niorna och under 
hjärt/lungräddnings- utbildningen.   

3 Utbildning /studiecirklar  

Hjärt/lungräddning (4, 10 och 13 november)

 

22 personer, dvs mer än hälften av alla Springliden-bor har utbildat sig i 
hjärt/lungräddning. Utbildare var Jon Andersson. Hjärt/lungräddning 
kan vara en livsavgörande kunskap att ha för oss alla.  

                            

Studiecirkeln Mat i olika former, del 1 (6, 12, 20 och 27 november)

 

Under november genomfördes en studiecirkel med fyra träffar om mat 
och matlagning. Vi hade olika teman vid träffarna:  

6/11 GI-mat   instruktör Ulla Hultdin 
12/11 Vegetarisk mat instruktör Inga-Britt Hultmar 
20/11 Gammeldags mat byns egna experter instruerade 
27/11 Julgodis mm  Annette Tjärnlund med flera  

Tolv personer deltog med liv och lust i matkursen där det självklart 
ingick att äta det som tillagats. Vid tredje tillfället, då bland annat 
blodkorv stod på menyn, inbjöds även anhöriga som också lät sig väl 
smaka.   

I januari 2009 fortsätter del 2 av Mat i olika former. 
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Studiecirkeln Byaorganisation för vindkraft 

 

Träffarna om vindkraftsprojektet fortsätter i cirkelform. I studiecirkeln 
ingår representanter för Lainejaur, Mörttjärn, Springliden och Malå 
Sameby. Första cirkelträff var 28 december. Aktuellt nu är att bilda en 
ekonomisk förening och att formulera stadgar för den. Dessutom gäller 
det att få fram ett avtal med Skellefteå Kraft.    

4 Administration  

Vindkraft

 

Skellefteå Kraft (SKAB) har under 2008 genomfört vindmätningar i 
GSM-masten på Hemliden och på bergen Storliden och Jokkmokksliden 
där man satt upp egna mätmaster. Resultatet av mätningarna är 
positivt. SKAB har även låtit göra miljökonsekvensbeskrivningar och 
genomfört samrådsmöten.   

  Här håller SKAB ett välbesökt 
samrådsmöte i Byastugan.
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Skellefteå Kraft har beslutat att gå vidare 
med vindkraftsprojektet och har lämnat in 
begäran om bygglov. Bygglovet kan 
tidigast bli klart i februari 2009 och då kan 
byggstart eventuellt komma redan under 
2009.        

Stugvärdar

 

Byaföreningen har för andra 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 i stort sett fungerat bra och bör fortsätta.   

Styrelsemöten, årsmöte

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 styrelsemöten.  

Torbjörn Holmlund, Svansele, var uppskattad gäst och föreläsare vid 
årsmötet. Han berättade om Stoórn som kommer att placeras på berget 
Vithatten, ett berg som kan ses från Springliden.   

Yttranden om undersökningstillstånd

 

Byaföreningen har i skrivelser till Länsrätten överklagat Bergstatens 
beslut att ge undersökningstillstånd för ett område som bland annat 
berör Springlidens vattenskyddsområde. Länsrätten avslog 
byaföreningens överklagan.   

Representation

 

Roland har under året varit byaföreningens representant i Malå 
Byautvecklingsråd och har också fungerat som ordförande i rådet.    
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Avgifter

 
Föreningen har under 2008 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 

  

Övrigt

 

Flera av byaföreningens medlemmar har under året hyrt bagarstugan. 
En del har lånat Byastugan till privata arrangemang som 
födelsedagskalas, tillfällig övernattning, släktträff och temadag för en 
orienteringsklubb.  

Exempel på utomstående som hyrt Byastugan är Skellefteå Kraft som 
genomförde samrådsmöten för vindkraftsprojektet.   

Styrelsen    
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Förslag till aktivitetsplan för 2009    

När? Typ Vilka inbjuds?   

Byaorganisation för vindkraft jan - C SMLsamebyn  Beslutad 18/1 

Mat i olika former del 2 jan - C Spr Beslutad 18/1 

Stick/virkcirkel jan - C Spr Beslutad 18/1 

Motionsdag skidor/spark lö 7/3 A Alla 

Kinacafé, Britta Stenberg feb – april K Alla AL 

Skoterutflykt till vindskyddet lö 21/3 A Alla? 

Valborgsmässofirande  to 30/4 A Alla 

Städdag  maj T-I/A Spr 

Nationaldagsutflykt till älven lö 6/6 A SML/alla? 

Traktorsafari  juni - juli  A SML 

Friskvård med karta i hand juni – aug C Alla 

Fornlämningsvandringar aug K Alla 

Bygga ute och inne ex aug T-I/C Spr 

Orienteringsdag för Nilaskolan sl aug - mitt sept  A  Nilaskolan 

Malådialekten med Mandor N aug - sept K Alla AL 

Surströmmingsfest  sept A SML 

Utflykt till Underjordskyrkan lö okt - nov A Spr M-LL 

Gamla kort – berättarafton okt - nov  K Spr 

Läs och res to okt - nov C Spr 

Julfest  dec A SML 

Nyårsfirande  31/12 A Spr 

Fortsatt deltagande i byautvecklingsrådet ordf 

Skrotinsamling      

A=arrangemang   Arrangemangsgruppens ansvar 
K=kulturarrangemang  Utbildningsgruppens ansvar 
C=studiecirkel  Utbildningsgruppens ansvar 
T-I=teknik/infrastruktur  Teknik/infrastrukturgruppens ansvar  

SMLsamebyn=Springliden Mörttjärn Lainejaur Malå sameby mailinbjudan 
SML= Springliden Mörttjärn Lainejaur   hemsida, affischer 
Spr= Springliden  vår hemsida, affisch i Springliden 
Alla= alla i kommunen  vår hemsida, Malås hemsida, affischer  


