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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 
 
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, Marie-Louise 
Lundqvist) 

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

 
Verksamheten har under 2009 bestått av: 
 
1 Arrangemang 
 
Motionsdag, 7 mars) 
Vi försökte kombinera det som ursprungligen var tänkt som två 
arrangemang - servering i byastugan av mjölkchoklad till motionärer på 
skidspår och skoterleder och utflykt till vindskyddet vid Lainejaur. 
Resultatet blev få besökare i byastugan och betydligt fler som på olika 
sätt tog sig till vindskyddet där det serverades kaffe och varm korv.   
 

       
   

 
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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Information från Skellefteå Kraft, (24 maj) 
Skellefteå Kraft berättade vid ett välbesökt möte för markägare med 
flera om hur elnätet ska rustas upp och förstärkas för att kunna ta hand 
om den el som kommer att produceras vid vindkraftsparkerna 
Jokkmokksliden och Storliden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationaldagsträff vid 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, trots att vädret inte var lika fint som 
året dessförinnan, och har nu blivit en återkommande tradition. 

 
Surströmmingsfest, (29 augusti) 
Välkänd smak- och luktupplevelse som lockade ca 35 deltagare. 

 
Kulturarrangemang med Mandor Näslund, (19 september) 
Mandor Näslund från Hemliden och Luleå, pensionerad lärare vid Luleå 
Tekniska Universitet, har forskat om och skrivit en omfattande ordbok 
om Malåmålet. Han berättade engagerat om sitt modersmål och pekade 
på många gamla ord och uttryck som de ca 20 åhörarna log 
igenkännande åt. 

 
Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9, (25 september) 
Byaföreningen ordnade för andra året i rad en förstklassig friluftsdag 
för Nilaskolans avslutningselever. 52 elever och 4 lärare deltog. Sex 
utslagsgivande banor på Springlidens egen orienteringskarta.  
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Dagen började med populärt klådd-fika och orienteringsinstruktioner på 
storbilds-TV, sedan vidtog orienteringen och lärarnas individuella 
genomgång med varje elev. Tyvärr regnade det till och från under 
dagen men både lärare och elever verkade ändå nöjda. Inte minst 
uppskattades lunchen med pasta, köttfärssås och som efterrätt 
äppelkaka med vaniljsås. Våra gäster gjorde verkligen ”heder år 
anrättningen” innan de tog Irénes buss tillbaka till Malå. 
Om lärarna får bestämma blir det ett liknande arrangemang under 
2010! 

 

          
 
                                              

Tacosbuffé, (16 oktober) 
Under 2009 testade vi ett helt nytt arrangemang, buffé med tacos och 
goda tillbehör. Det smakade bra och var trevligt. Ca 50 personer deltog, 
däribland många ungdomar. Kort sagt - en succé!   

 
Julgröt med skinksmörgås, (6 december) 
Julfest av enklare modell med julgröt och skinka som 
huvudingredienser. De ca 20 personer som deltog fick ändå äta sig 
mätta och dessutom en julklapp!  

 
Nyårsfirande (31 december) 
Ca 15 personer hade knytkalas och firade nyår tillsammans. Det blev 
mycket och god mat med bl a Annettes laxpudding och Mias 
renköttssnittar. 
 
2 Teknik /infrastruktur 

 
Hemsidan  
Springlidens hemsida är 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! 
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Hemsidan har nu fungerat i drygt två år. Här presenteras varje kvartal 
någon av byborna som utsetts till Kvartalsprofil. Hittills har 9 
kvartalsprofiler presenterats. Motionslotteriet, vars vinnare anges på 
hemsidan, har fungerat nästan lika länge och 23 vinnare har korats. 
 
Städdag, (23 maj) 
I vanlig ordning samlades ett antal arbetsvilliga för in- och utvändig 
vårstädning av Byastugan och tomten. Annette med medhjälpare fixade 
förtäring. 
 
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: 
 
Avverkning på byastugetomten 
Många stora granar och även några andra träd har avverkats och 
huggits upp till ved. En del gamla stockar och restvirke från ett bygge 
har delvis blivit ved, delvis lagts på hög för senare användning, bl a till 
broar och spänger på våta ställen på stigar och leder. 
 
Vändning av farstudörren 
Farstudörren har blivit vänsterhängd vilket underlättar passager ut och 
in betydligt. 

 
Skrotinsamling 
Byaföreningens medlemmar har även i år samlat skrot som har gett ett 
tillskott på närmare 10 000 kr i byaföreningens kassa. 

 
 
3 Utbildning /studiecirklar 
 
Studiecirkeln Mat i olika former, del 2 (22 jan, 12 febr, 5 mars, 26 mars 
och 16 april) 
Under våren genomfördes del 2 av den populära matcirkeln från hösten 
2008. Vi hade olika teman för cirkelkvällarna: 
 
22/1 Trerättersmiddag    
12/2 Kinainspirerad mat 
5/3  Afrikansk mat 
26/3 Rysk mat 
16/4 Fisk, filea och tillaga 
 
Tolv personer deltog i matkursen där det självklart ingick att äta det 
som tillagats. Vi hade inhyrd instruktör när vi lagade afrikansk mat, i 
övrigt har deltagarna själva tagit fram recept och lärt av varandra. 
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Studiecirkeln Byaorganisation för vindkraft (januari – september) 
Träffarna om vindkraftsprojektet har fortsatt i cirkelform. I studiecirkeln 
ingår representanter för Lainejaur, Mörttjärn, Springliden. Första 
cirkelträff var 28 december 2008. Under 2009 har arbetet handlat om 
bildande av Vindbyar ekonomisk förening och att formulera stadgar för 
föreningen. Dessutom gäller det att få fram ett avtal med Skellefteå 
Kraft. Träffarna har hållits utspridda över året enligt följande: 
15/1, 26/1, 3/5, 10/5, 24/5, 18/8 och 23/8. 
 
Studiecirkeln Sticka/virka (29/1, 19/2, 12/3, 2/4 och 23/4) 
Sju deltagare har träffats under vårvintern och stickat, virkat eller 
handarbetat på annat sätt. En del deltagarna var mycket kompetenta 
och kunde instruera en del andra som fick lära sig mycket. Alla hade vi 
mycket trevligt tillsammans!  
 
Studiecirklarna Friskvård med karta i hand (14, 16, 21, 23 och 26 
september) 
Cirklarna Friskvård med karta i hand, som handlar om att lära sig 
grunderna i orientering, blev så populära att vi genomförda två stycken 
och fick ta hjälp av två extra instruktörer, Barbro och Kurt Renström.   
Cirklarna avslutades med en längre tur inklusive kartbyte och kaffe vid 
öppen eld i vindskyddet vid Lainejaur. 
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När orienteringscirklarna ska genomföras nästa gång bör de göras 
tidigare än i september då det förhoppningsvis är varmare och ljusare 
kvällar. 
  
Studiecirkeln Läs, lär och res, del 1 (27/10, 3/11, 17/11, 1/12 och 
15/12) 
Under hösten har ca tio personer träffats i studiecirkelform och 
diskuterat, läst och lärt om olika resmål för gemensam resa framöver. 
Vi kom fram till att vår första resa ska bli 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 ska stanna 
och turista drygt ett dygn.  
Cirkeln ska fortsätta under våren 2010 för fortsatt planering av resan 
som ska genomföras i juni. 
 
Studiecirkeln Byaplan för Springliden, del 1 (28/10, 4/11, 24/11 och 
8/12) 
Ca tio personer har deltagit i studiecirkeln för att göra en byaplan för 
Springliden. Vi har tagit fram fakta om byns historia, geografi, statistik 
mm och försökt kartlägga Springlidens styrkor och svagheter, 
möjligheter och problem. Särskilt mycket arbete och tankemöda har vi 
ägnat åt att diskutera och formulera våra visioner för Springliden och 
olika idéer om byns utveckling.  
I cirkelgruppens förslag till byaplan finns även förslag till 
genomförandeplan och plan för uppföljning och utvärdering.  
Byaplanen fastställs av årsmötet. 
 
4 Administration 
 
Stugvärdar 
Byaföreningen har för tredje 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 4 styrelsemöten. 

 
Årsmötet hölls 15 februari och föregicks av information om de aktuella 
vindkraftprojekten Jokkmokksliden och Storliden. 
 
Avgifter 
Föreningen har under 2009 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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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 
genomfört samrådsmöten för vindkraftsprojektet. 
 
 
Styrelsen 
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Förslag till aktivitetsplan för 2010 
  
 När? Typ Vilka inbjuds? 
  
Byaorganisation för vindkraft jan - C SML 

Gamla kort – berättarafton sö 7/3  K Springliden 

Motionsdag skidor/spark/skoter sö 14/3 A Alla 

Läs, lär och res, del 2 april –juni C Springliden 

Valborgsmässofirande  to 30/4 A Alla 

Städdag  maj T-I/A Spr 

Nationaldagsutflykt till älven sö 6/6 A SML  

Resa med Inlandsbanan 18-20/6 A Springliden 

Friskvård med karta i hand, del 1 aug C Alla 

Friskvård med karta i hand, del 2 aug C Alla  

Bygga ute och inne under året T-I Springliden 

Orienteringsdag för Nilaskolan sl aug - mitt sept  A  Nilaskolan 

Surströmmingsfest  sept A SML 

Läs, lär och res, del 3 okt - nov C Springliden  

Julfest  dec A SML 

Nyårsfirande  31/12 A Springliden 

Vindkraftsprojektet hela året A Springliden 

Besök i Underjordskyrkan ? A Springliden  

Skrotinsamling   
 
 
 
A=arrangemang   Arrangemangsgruppens ansvar 
K=kulturarrangemang  Utbildningsgruppens ansvar 
C=studiecirkel  Utbildningsgruppens ansvar 
T-I=teknik/infrastruktur  Teknik/infrastrukturgruppens ansvar 
 
SML= Springliden Mörttjärn Lainejaur mail, hemsida, affischer 
Springliden  mail, hemsida, affisch i Springliden 
Alla= alla i kommunen  vår hemsida, Malås hemsida, affischer  


