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Verksamhetsberättelse 2018 

Byaföreningens styrelse 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning (period för vilken de är valda inom parentes): 
 
Ordinarie ledamöter 
Roland Lundqvist, ordförande  (2017-2018) 
Rune Nilsson, kassör  (2017-2018) 
Barbro Lundqvist  (2018-2019) 
Annette Lundqvist  (2018-2019)  
Mikael Käck  (2017-2018)   
 
Suppleanter 
Ann-Marie Ljung  (2017-2018) 
Bo Lundqvist  (2017-2018) 
Sören Persson  (2017-2018) 
Staffan Norkvist  (2018-2019) 
Lars Lundqvist  (2018-2019) 
 
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 (Mikael Käck, Bo Lundqvist, Roland Lundqvist) 
 
3. Administration (Roland Lundqvist) 
 
Verksamheten har under året 2018 varit varierad med olika aktiviteter som lockat många deltagare, 
inte minst gäller det Tisdagsfikat. Mer om det nedan under 1.1. 
  
 
 
1 Arrangemang / utbildning 
 
1.1 Arrangemang 
 
Tisdagsfika (23/1, 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 2/10, 
9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11 ) 
 
Under våren 2012 introducerade vi en aktivitet som snabbt blev populär - Tisdagsfika! Det har fort-
satt sedan dess. 2018 har vi haft 14 Tisdagsfika under första halvåret och 11 under andra halvåret. 
Vi träffas för ett enkelt fika - byaföreningen bjuder! - umgås, berättar och diskuterar allt från lokala 
till globala frågor. Tisdagsfikat har blivit en viktig social aktivitet.  
 
Ansvaret för arrangemanget har legat på olika personer, men ofta på Annette och Barbro. Annette 
kan sägas vara byaföreningens finbagerska nummer 1! I bagarstugan har vi Birgit och Ove som är 
experter på att bl a baka klåddor. 
 
Deltagarantalet på Tisdagsfikat har varierat, från 14 till nästan 50 personer.  
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Bilden visar en del av deltagarna 
vid det Tisdagsfika under vårsä-
songen, som hade flest besöka-
re, 47 personer. 
 
Deltagarna är, förutom bybor, 
besökare utifrån. Det är roligt 
och stimulerande för oss som 
bor här.  
 
Till Tisdagsfikat har det kommit 
besökare från ex Lainejaur, Kok-
träsk, Malå, Adak, Mörttjärn och 
Arvidsjaur. Det händer att man 
också tar med sig mer långväga 
gäster.     Alla är välkomna!  

Barnens Vinterdag (4 mars) 

Barnens Vinterdag, som introducerade 2017, blev 
även 2018 en succé, inte bara för barnen utan lika 
mycket för föräldrar och mor/farföräldrar.  
28 personer deltog, därav 13 barn, i olika aktivi-
teter i det vackra vårvintervädret. En del åkte 
pulka i backen eller med skidor i spåret, andra 
grävde snötunnel. 
Mycket populär blev skattjakten – att med spade 
gräva upp burkar ur en stor snöhög. Föräldrar 
och far/morföräldrar hjälpte engagerat till i grä-
vandet. I burkarna fanns lottsedlar som gav vins-
ter till alla barn. De vuxna ”hjälpgrävarna” fick 
dock inga vinster! 
 

Medborgardialog (8 februari)    
 
Malå kommun lånade byastugan för att anordna medborgardialog om kom-
munens arbete med serviceplanen, kommunens utveckling mm. Ledare från 
kommunen var Anna-Karin Horney och Ethel Cavén. Ca 15 personer deltog i 
mötet. 
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Utflyktsdag  (18 mars) 
 
Även i år gjorde många en utflykt på skidor eller med skoter till vindskyddet vid Lainejaur.  
Där bjöd byaföreningen på kaffe och varmkorv. Den som ville och hade utrustning kunde pimpelfiska 
gratis.  
Vädret var ”så där”, omkring 0 grader och mycket blåsigt. 20 personer, därav 6 barn, trotsade 
blåsten och kom till vindskyddet. Alla var ordentligt påpälsade och vi åt, umgicks och trivdes tillsam-
mans. Besökarna kom från olika håll - från Mörttjärn, Springliden, Lainejaur, Malå och en del mer 
långväga, som en tysk man med hundspann, för tillfället boende i Mörttjärns byastuga. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SM-slutspel i hockey på storskärm i byastugan (7 april) 
 
14 hockeyintresserade träffades och tittade på semifinalmatch mellan Djurgården och Skellefteå 7/4.  
I en av pauserna passade vi på att äta gemensam middag! Doris Sjöström hade dukat bordet jätte-
fint, tydligt inspirerat av Skellefteå AIK.  Matchen slutade 3 — 1 till Djurgården. De som ville försökte 
tippa slutresultatet. Ingen tippade rätt! Tipskassan gick till byaföreningen! 
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                     Vi firade Valborg, som vanligt med innehållsrik maj-
brasa, klurig frågesportspromenad med många priser, 
fika med våfflor, grillning, mm. Petra Lundqvist ordna-
de en särskild frågesport i byastugans närområde för 
barnen. Det blev populärt, en del barn ville genomföra 
frågesporten flera gånger! 
 
Förutom personer från byn kom deltagare från bl a 
Mörttjärn, Lainejaur, Malå, Sorsele och Arvidsjaur. 
2018 kom det, som de senaste åren, många besöka-
re, 68 personer, därav 16 barn. 
 
Springlidens valborgsmässofirande är ett arrange-
mang som lockar många, inte minst barnfamiljer från 
Malå. Kanske bidrar det till populariteten att vi inte 
tillåter smällare eller fyrverkerier. Både föräldrar och 
hundägare kan känna sig lugna!  
 
Efter tipspromenad och ev grillning ute var det gott 
med fika med våfflor inne i stugvärmen. 

 
 
 

Valborgsmässoafton (30 april) 

 
 
Nationaldagsträff (6 juni) 
 
Byaföreningen arrangerade för tionde året i rad nationaldagsträff.  
Som alltid, utom ett år då det hällregnade och vi träffades inne i byastugan, höll vi till ute vid  
rastplatsen vid Skellefteälven.  
Deltagarna, 27 personer, kom från Springliden, Mörttjärn, Lainejaur och Malå.  
Det blev en fin utflyktsdag med varm korv, kaffe, festis, fikabröd, godispåse till barnen och trevlig  
samvaro för alla. Staffan ansvarade för arrangemanget.  
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Studiebesök från Storträsk och andra närliggande byar (16 juni ) 
 
Lördagen 16/6 kom en busslast med 43 personer från Storträsk och kringliggande byar till Springli-
den på studiebesök. 
Gästerna fick börja med en, som de sade, delikat lunch med två varmrätter med efterrätt. Sedan 
blev det info om vindkraftssatsningen här och vad den betytt för oss i Lainejaur, Mörttjärn och 
Springliden. Ordförandena i Lainejaur och Mörttjärn, Mats Gustafsson och Göran Almberg, medverka-
de och berättade om konsekvenserna för deras byar. Och i Springlidens byastuga, som besökarna 
blev mycket imponerade av, fick de se en del av vad Springliden kunnat göra med bl a resurser från 
vindkraften. Efter lunch, info och samtal i byastugan åkte besökarna med Roland som guide till vind-
kraftsparken på Storliden. Vid återkomsten till byastugan fortsatte samvaron med livlig diskussion 
och ett avslutande klåddfika innan bussen vände tillbaka till Storträsk. Resan och lunchen bekostades 
av OX2, det vindkraftsbolag som ska bygga en vindkraftspark vid Storträsk. 

Hemvändarfika/sommarfika (10 juli)  
 
Annette introducerade för några år sedan ett extra ”sommarfika” för de många hemvändare och be-
sökare som kom till byn under sommaren, och förstås också för byborna! Det genomförde vi även 
2018. Besökarna utifrån kom bl a från Malå, Växjö, Luleå, Skellefteå, Skelleftehamn, Kåge, Arvidsjaur 
och Lainejaur. Totalt 20 personer.  

Orienteringstävlingar (3, 4 och 5 augusti) 
 
I samarbete med Långvikens Orienteringsklubb arrangerade Springlidens byaförening 3 orienterings-
tävlingar. Fredag kväll var det sprinttävling i Malå tätort med start och mål vid skidbacken. Byastu-
gan i Springliden var centrum för lördagens och söndagens tävlingar. Totalt genomfördes 180 starter 
under helgen.  
Deltagarna var mycket nöjda och öste lovord över arrangemanget. Några röster: 
”Tack för ett supertrevligt arrangemang. Terräng, karta, banor och inte minst inramningen var av 
absolut toppklass”. 
”I min roll som landslagsledare har jag besökt stora internationella tävlingar i hela världen. Nu lägger 
jag till Springliden på min topplista.” 
”Bästa maten jag nånsin ätit” sa en av ungdomarna. 
I byastugan kunde man köpa fika och fältlunch och på kvällen bjöds man på ”get together-fika”, 
dusch fanns inomhus (damerna i Roland och Barbros källare och herrarna i Bennys verkstad), cam-
ping på byastugetomten och på Roland och Barbros tomt och parkering på Berna och Emils lägda. 
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Orienteringsdag för Norsjöskolan åk 9  (25 september) 
 
Det var andra året i följd som Norsjöskolans åk 9 kom till Springliden och vi ordnade en orienterings-
dag för dem. Detta föregicks av att Roland (med viss hjälp av Barbro!) reviderat två orienteringskar-
tor i Norsjö. 
 
De 37 Norsjö-eleverna fick använda Sportident-utrustning som vi introducerade 2017. Mer om Sporti-
dent under avsnittet nedan om Nilaskolan.  
 
En nyhet 2018 för båda skolorna var användning av kontrollangivelse i symbolform. En annan nyhet 
var möjligheten för eleverna att genom systemet Livelox i efterskott se sin bana och hur man själv 
sprungit. Eleverna fick information om detta vid ett särskilt utbildningstillfälle, mer om det under av-
snitt 1.2. Utbildning. 
 
Före start bjöds eleverna på klåddfika i byastugan och där fick man också på storbilds-TV en grund-
kurs i orientering. Efter målgång blev det lunch! Pastagratäng med korv och glass till efterrätt hade 
köket fixat till. Det uppskattades! 
 

Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9  (26 september) 
 
Det har blivit tradition att Nilaskolans årliga orienteringsdag ska hållas i Springliden och nu var det 
dags igen – för elfte året i rad! Springliden har en bra orienteringskarta som dessutom reviderats 
inför säsongen 2018. 
 
I år använde vi för andra året Sportident som man numera har på alla nationella och internationella 
orienteringstävlingar! Både lärare och elever var nu välbekanta med tekniken och tyckte att med 
Sportident blev skolorienteringen en ”riktig” tävling. Sportidentutrustning för stämpling vid kontroller-
na tar orienteringen till en ny nivå. Arrangören kan ge snabb resultatgivning, lärarna får direkt ett 
bra underlag för diskussion med eleverna om vägval mm och eleverna får mellantider mellan alla 
kontrollpunkter. Jättebra tyckte alla! 
  
43 Malå-elever var anmälda och 3 lärare var med som ledare. Vi tillämpade samma upplägg som för 
Norsjöskolan: Före start klåddfika i byastugan och på storbilds-TV en grundkurs i orientering. 
Efter målgång blev det lunch, Pastagratäng med korv och glass till efterrätt.  
 
10 funktionärer jobbade med orienteringsdagarna. 

Surströmmingsfest (8 september) 
 
35 personer deltog i vår sedvanliga 
surströmmingsfest, därav några barn 
som alla fick en överraskningspåse.  
 
Inte bara barnen, utan alla som ville,  
kunde få köttbullar i stället för  
surströmming.  
 
Deltagare var, förutom boende i  
Springliden, även gäster från Malå,  
Mörttjärn, Lainejaur, Arvidsjaur och  
Luleå.  
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Stämningsfullt adventsfika  
(30 november) 
  
Som en inledning på advent, bjöd 
byaföreningen på ett stämningsfullt 
adventsfika fredag före första advent 
kl 6.00 på morgonen.  
28 personer kom! Nästan lika många 
som förra året då vi ordnade ett ti-
digt adventsfika för första gången. 
 
Deltagarna möttes av marschaller ute 
på uppfartsvägen, julmusik, massor 
av levande ljus inne i byastugan och 
gott julfika med bl a anisbröd, lusse-
katter och varma smörgåsar. 

Någon dag i advent brukar vi bjuda på julgröt 
med skinksmörgås. I år blev det söndagen 
den 9 december. 38 personer deltog, därav 9 
barn. Julklappar delades ut till alla, och det 
såldes även lotter med många bra vinster. 
 
Julfesten har blivit något av en 
”hemvändardag” för byns barn och barnbarn. 
Barnen, som växt upp här, är nu föräldrar och 
träffas igen och låter sina barn träffas. 

Julgröt (9 december) 
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1.2 Utbildning 

Kulturarrangemang med Monica Lundqvist   
(25 februari) 
 
Vid byaföreningens årsmöte (mer om års-
mötet under avsnitt 3) bjöds som ofta på 
ett kulturinslag:  
 
Monica Lundqvist, Kuorbovare, med delta-
gare ur hennes musikgrupp — Ulrika Pers-
son, Jari Reconius och Görel Öjeryd — un-
derhöll med sång och musik. 
 

Nybörjarkurs i orientering (15, 22 0ch 29 maj) 
 
Springlidens byaförening genomförde i samarbete med Nilaskolans idrottslärare och Långvikens Ori-
enteringsklubb under tre tisdagskvällar i maj en nybörjarkurs i Malå. Arrangemanget, som kallades 
”Hitta ut och hem i Malå”, fick ekonomiskt stöd ur Landstingets satsning Visionsmedel för folkhälsan 
med inriktning på integration.  
 
Intresset var stort. Det kom 51, 49 och 39 deltagare till de tre kvällarna. Av dessa var ca 30 personer 
ungdomar och av dessa var ca en tredjedel nyanlända.  
 
Utöver ungdomarna deltog föräldrar och ledare. Endast en av föräldrarna kan räknas till ”nyanlända”, 

en australiensisk mamma med tre deltagande barn.  
Kanske kan avsaknaden av andra föräldrar till nyanlända förklaras 
av att dessa inte alls vet vad orientering innebär, de kanske tror 
att det är något främmande och farligt. Eventuellt vågar man inte 
delta av rädsla för att inte förstå på 
grund av bristande språkkunskaper. 

 
För att uppnå ett bestående resultat av nybörjarkursen, t ex i form av fler aktiva orienterare, krävs 
att fler engagerar sig som ledare och pådrivare och att flera föräldrar kommer med. Skolans idrotts-
lärare är mycket viktiga i det arbetet och de har ju förtjänstfullt ställt upp på kvällstid som ledare i 
nybörjarkursen.  
I skolämnet idrott ingår orienteringskunskap som obligatoriskt moment och engagerade och kunniga 
lärare har där chansen att lära ut och inspirera.  
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2 Teknik /infrastruktur 
 
Hemsidan  
 
Springlidens hemsida informerar om arrangemang och innehåller också mycket annat. Dagsaktuell 
väderinfo finns, och här finns också länkar till bl a grannbyarna, kommunen, myndigheter, banker, 
handel- och tjänsteföretag och till diverse tidningar liksom till webbkameror runt om i länet. Under 
senaste åren har länkar till försäkringsbolag tillförts och antalet länkar till banker och tidningar ut-
ökats väsentligt.  
Den som vill få internationella utblickar kan också få det genom Springlidens hemsida. Här finns län-
kar till webbkameror i stora världen – bl a Jerusalem, New York och Las Vegas! 
Man kan via hemsidan även nå det omfattande fotoalbum som lagts upp med bilder som dokumen-
terar de senaste årens aktiviteter i byaföreningen från 2004 och framåt.  
Dessutom finns här gamla bilder som samlats in under en studiecirkel av boende och tidigare boende 
i Springliden. Bilderna visar människorna i Springliden, samlade familjevis, och deras liv i arbete och 
fest. Sammanlagt finns det nu ca 2 100 bilder i byaföreningens fotoalbum! 

Information och utbildning i Livelox  mm (29 augusti) 
 
Inför skolorienteringarna för årskurs 9, 25/9 för Norsjöskolan och 26/9 för Nilaskolan, genomfördes 
en kort utbildning om 
 
• Sportident, det elektroniska stämplingssystemet 
• Kontrollangivelser i symbolform 
• Livelox, ett verktyg för att enkelt på mobiltelefonen spela in sin väg mellan kontrollerna och 

sen samköra med kartan på nätet. 
 

Eleverna, som ju numera är flitiga 
mobilanvändare, blev intresserade 
av Livelox, men det var ändå bara 
en elev som provade att använda 
det. 

Städ– , fixar– och byggkväll (30 maj )  
 
Många engagerade personer deltog i vår arbetskväll i maj med jobb både inomhus och utomhus. Det 
städades i byastugan, bagarstugan och förrådet.  Utomhusjobbet bestod bland annat av att röja och 
kratta tomten, städa och bränna rester från majbrasan, klyva och stapla ved på pallar. Som vanligt 
bjöds det på middag som - också som vanligt! - lagades under Annettes ledning.  
Vi var 20 städare som fick avnjuta pastagratäng, en av Annettes paradrätter, och äppelpaj med  
vaniljsås. 
 
Nya ledlampor på elljusspårets anslutning ner mot Rogers garage (19 september) 
 
Nu har vi med hjälp av Ulf Lundmark, ”vår” elektriker från Mörttjärn, försett elljusspåret inklusive 
anslutningsspåren med moderna och energisnåla lampor. 
 
26 av de 45 lamporna är Ledlampor på 36 Watt. Övriga 19 är relativt nya metallhalogenlampor på 30 
Watt. Strömförbrukningen blir ca 1500 Watt, vilket kan jämföras med en motorvärmare + en kupé-
värmare på halvfart, eller mindre än en vattenkokare ! 
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Avgifter 
 
Byaföreningen har under 2018 tillämpat följande avgifter: 

 

Nya fönster i byastugan (17 oktober) 
 
Vi har installerat nya fönster i byastugan i stora salen och i hallen. Det är 3-glas, 2-luft och s k PVC-
fönster. Fönstret i hallen är ett fast fönster, dvs inte öppningsbart.  
Båda ”lufterna” i de tre fönstren i stora salen är öppningsbara inåt, och dessutom vickningsbara inåt. 
Köksfönstret byttes tidigare till 3-glas , vickningsbart och med vädringsruta, i samband med repara-
tion av köket.  
Det innebär att vi nu har 3-glasfönster överallt i byastugan.  

Byaplanen 
 
Byaföreningen har sedan 2010 en fungerande byaplan, antagen av senaste årsmöte. Planen beskri-
ver bl a byns historia, nuläge, styrkor och svagheter, aktiviteter samt planer och ambitioner för  
utveckling framöver.  
 
De aktiviteter och insatser som omnämns i denna verksamhetsberättelse följer byaplanen.  

3 Administration 
 
Stugvärdar 
 
Som tidigare år har ansvaret för tillsyn av byastugan inklusive snöskotting, gräsklippning mm lagts 
på stugvärdar som har uppdraget en månad var!  
 
Styrelsemöten, årsmöte 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöten.  
 
23 personer deltog i årsmötet som hölls 25 februari. Mer om detta under 1.2 ovan.  
Efter en matpaus – vi åt blöta på Släppträskbröd precis som vi brukar! -  
vidtog årsmötesförhandlingarna. 

100 kr per hushåll

150 kr per tillfälle

100 kr per tillfälle

Stödmedlem

Ej aktuellt100 kr per hushållMedlemsavgift

300 kr per tillfälle100 kr för heldag
50 kr för halvdag

Bagarstuga

250 kr per tillfälleGratisSamlingslokal

UtomståendeMedlem

100 kr per hushåll

150 kr per tillfälle

100 kr per tillfälle

Stödmedlem

Ej aktuellt100 kr per hushållMedlemsavgift

300 kr per tillfälle100 kr för heldag
50 kr för halvdag

Bagarstuga

250 kr per tillfälleGratisSamlingslokal

UtomståendeMedlem

Övrigt 
 
Flera av byaföreningens medlemmar och en del utomstående har under året hyrt bagarstugan eller 
byastugan. Exempel på utomstående som nyttjat byastugan är VindByar ek förening, Jaktvårdsföre-
ningen, SPF Malå och Malå kommun.  
 
Som tidigare har arbetet med byaföreningens aktiviteter skett nästan uteslutande ideellt.   
 
Styrelsen  


