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Verksamhetsberättelse 2019 

Byaföreningens styrelse 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning (period för vilken de är valda inom parentes): 
 
Ordinarie ledamöter 
Roland Lundqvist, ordförande  (2019-2020) 
Rune Nilsson, kassör  (2019-2020) 
Barbro Lundqvist  (2018-2019) 
Annette Lundqvist  (2018-2019)  
Mikael Käck  (2019-2020)   
 
Suppleanter 
Ann-Marie Ljung  (2019-2020) 
Bo Lundqvist  (2019-2020) 
Sören Persson  (2019-2020) 
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, Lars Lundqvist, Staffan Norkvist, Sören   
 Persson, Roland Lundqvist) 
 
3. Administration (Roland Lundqvist) 
 
Verksamheten har under 2019 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 (22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 1/10, 
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 fort-
satt sedan dess. 2019 har vi haft 14 Tisdagsfika under första halvåret och 9 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 ofta legat på Annette och Barbro. Under hösten har flera personer 
positivt tagit ansvar för var sitt av de olika fikatillfällena,  en utveckling som vi hoppas ska fortsätta.  
 
Annette kan sägas vara byaföreningens finbagerska nummer 1! Hon ser till att det alltid finns hem-
bakt fikabröd i frysen! 
I bagarstugan har vi Birgit och Ove som är experter på att bl a baka klåddor och som ombesörjer att 
det finns klåddor i byastugefrysen. Klåddorna har blivit något av byaföreningens signum. 
 
Deltagarantalet på Tisdagsfikat har varierat, från 13 till 40 personer.  
 



 

 3 

Barnens Vinterdag (3 mars) 

Barnens Vinterdag, som introducerades 2017, 
blev även i år en succé, inte bara för barnen 
utan lika mycket för föräldrar och mor/
farföräldrar.  
37 personer deltog, därav 13 barn, i olika aktivi-
teter i det vackra vårvintervädret. En del åkte 
pulka i den för dagen upplogade backen eller 
skidor i spåret, andra grävde snötunnel. 
Mycket populär blev skattjakten – att med spade 
gräva upp träpinnar ur snön. Föräldrar och far/
morföräldrar hjälpte engagerat till i grävandet. 
På snöpinnarna fanns nummer som gav vinster 
till alla barn. De vuxna ”hjälpgrävarna” fick dock 
inga vinster!  
Det bjöds på förtäring både ute och inne: Grillad 
korv, grillade Marsh Mellows, kokt korv med 
bröd, semlor, bullar och 3 sorters gokakor som 
Kaja bakat. 
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Utflyktsdag  (17 mars) 
 
I år var vädret inte så bra för utflykt till vindskyddet vid sjön, kallt och blåsigt och ingen sol. Det blev 
därför ovanligt få besökare, 10 personer, som bjöds  på kaffe och varmkorv. Den som ville och hade 
utrustning kunde pimpelfiska gratis.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valborgsmässoafton (30 april) 

Vi firade Valborg, som vanligt med inne-
hållsrik majbrasa, klurig frågesportspro-
menad med många priser, fika med våff-
lor, 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! 
 
2019 kom det, som de senaste åren, 
många besökare, 79 personer, därav 16 
barn. 
Förutom personer från byn kom deltaga-
re från bl a Mörttjärn, Lainejaur, Malå, 
Sorsele och Arvidsjaur  

Springlidens valborgsmässofirande är 
ett arrangemang som lockar många, 
inte minst barnfamiljer från Malå.  
 
Kanske bidrar det till populariteten att 
vi inte tillåter smällare eller fyrverkeri-
er. Både föräldrar och hundägare kan 
känna sig lugna!  
 
Efter tipspromenad och ev grillning ute 
var det gott med fika med våfflor inne 
i stugvärmen. 
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Nationaldagsträff med friluftsgudstjänst (6 juni) 
 
Byaföreningen arrangerade för elfte året i rad nationaldagsträff, i år i kombination med en frilufts-
gudstjänst som Svenska kyrkan höll i. 
Som alltid, utom ett år då det hällregnade och vi träffades inne i byastugan, höll vi till ute vid  
rastplatsen vid Skellefteälven.  
Deltagarna, 30 personer därav 4 barn, kom från Springliden, Mörttjärn, Lainejaur och Malå.  
Det blev en fin utflyktsdag med varm korv, kaffe, festis, fikabröd och trevlig samvaro för alla.  
Staffan ansvarade för arrangemanget.  
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Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9  (25 september) 
 
Det har blivit tradition att Nilaskolans årliga orienteringsdag ska hållas i Springliden och nu var det 
dags igen – för trettonde året i rad! Springliden har en bra orienteringskarta som dessutom revideras 
kontinuerligt. 
 
Vi använde för tredje året Sportident som man numera har på alla nationella och internationella ori-
enteringstävlingar! Både lärare och elever var nu välbekanta med tekniken och tyckte att med Sporti-
dent blev skolorienteringen en ”riktig” tävling. Sportidentutrustning för stämpling vid kontrollerna tar 
orienteringen till en ny nivå. Arrangören kan ge snabb resultatgivning, lärarna får direkt ett bra un-
derlag för diskussion med eleverna om vägval mm och eleverna får mellantider mellan alla kontroll-
punkter. Jättebra tyckte alla! 
 
Före start bjöds eleverna på klåddfika i byastugan och där fick man också på storbilds-TV en grund-
kurs i orientering. 49 Malå-elever var anmälda och 2 lärare var med som ledare.  
Efter målgång blev det lunch! Pastagratäng med korv och glass till efterrätt hade köket fixat till. Det 
uppskattades! 
 
 
Orienteringsdag för Norsjöskolans åk 9  (26 september) 
 
Det var tredje året i följd som Norsjöskolans åk 9 kom till Springliden och vi ordnade en orienterings-
dag för dem.  
 
Vi tillämpade samma upplägg som för Nilaskolan: Före start klåddfika i byastugan och på storbilds-
TV en grundkurs i orientering och efter fullgjord orientering lunch.. 
 
Även de 47 Norsjö-eleverna fick använda Sportident-utrustningen.  
 
12 funktionärer jobbade med orienteringsdagarna. 
 
 
 

Träningsorientering tillsammans med Arvidsjaur OK (26 juni ) 
 
I år arrangerade vi för första gången en träningsorientering i samarbete med Arvidsjaur OK. Roland 
var banläggare och hade gjort 4 banor av olika längd och svårighetsgrad.  
”Bra banor, bra terräng, mycket mygg och gott fika” var omdömen från de 22 deltagarna (flertalet 
från Arvidsjaur) som sade att de gärna skulle komma tillbaka till Springlidens fina byastuga och  
orientera i Springliden. 
  

Hemvändarfika / sommarfika (24 juli)  
 
Annette introducerade för några år sedan ett extra ”sommarfika” för de många hemvändare och be-
sökare som kommer till byn under sommaren, och förstås också för byborna! Det genomförde vi 
även 2019.  
Besökarna utifrån kom bl a från Malå, Luleå, Sjuntorp, Skellefteå, Umeå, Arvidsjaur, Lainejaur, Tysk-
land och USA.  

Surströmmingsfest (31 augusti) 
 
17 personer deltog i vår sedvanliga surströmmingsfest, därav några barn som alla fick en överrask-
ningspåse.  
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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  Bilder till skolorienteringarna 

Reportage om Springlidens skolorientering i Skogssport — orienteringens nationella tidning! 
(december) 

 
 I en insändare i Skogssport uppmärksammas  

Springlidens insatser med skolorienteringen.  
 
Roland får mycket beröm som eldsjäl och hans 
arbete med karta, banläggning, tidtagning mm 
uppmärksammas särskilt. Dessutom hjälper 
Barbro, dottern Anna och några orienteringsvän-
ner till som funktionärer och - inte minst! - ord-
nar byaföreningens damer fika och lunch till ele-
ver, lärare och funktionärer. 
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Någon dag i advent brukar vi bjuda på julgröt med skinksmörgås. I år blev det söndagen den 15 de-
cember. 33 personer deltog, därav 7 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 (15  december) 

1.2 Utbildning 

 
 
 
 
 

     Kulturarrangemang med professor Kurt Boman (17 februari) 

Hjärt- / lungräddning (28 september) 
 
Malå Civilförsvarsförening anordnade i samarbete med 
Springlidens byaföreningen en kurs i första hjälpen 
och hjärt– och lungräddning med hjärtstartare. 
Instruktör var Anders Broberg. Deltagarna kom från 
Springliden, Mörttjärn och Kokträsk. 
 
Springlidens byaförening har en hjärtstartare sedan 
tidigare samarbete med Civilförsvarsförbundet. 
Nu fick Kokträsk byaförening en hjärtstartare av Civil-
försvarsförbundet. 
 
På bilden ses till vänster instruktören  
Anders Broberg, sedan Mona och Ingemar Larsson 
som tog emot hjärtstartaren för sin byaförenings räk-
ning. 

Vid byaföreningens årsmöte (mer om årsmötet under avsnitt 3) bjöds 
som ofta på ett kultur- / utbildningsinslag:  
 
Professor emeritus Kurt Boman, en känd och erkänd hjärtläkare och 
forskare, höll en intressant föreläsning via Skype. Han talade om vikti-
ga ”hjärtefrågor” som hjärtsvikt, hjärtflimmer, högt blodtryck mm. 
 
Kurt Boman svarade även på frågor från oss i Springliden. Han betona-
de motionens betydelse för hjärthälsa och för hälsan överhuvudtaget. 

Stämningsfullt adventsfika  (29 novem-
ber) 
 
Som en inledning på advent, bjöd byafö-
reningen på ett stämningsfullt adventsfi-
ka fredag morgon före första advent.  
22 personer kom för fika kl 6 på morgo-
nen!  
 
Det var tredje året vi ordnade ett tidigt 
adventsfika. Som tidigare — populärt och 
välbesökt. 
Deltagarna möttes av marschaller ute på 
uppfartsvägen, julmusik, massor av le-
vande ljus inne i byastugan och gott julfi-
ka med bl a anisbröd, lussekatter och 
varma smörgåsar. 
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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 få det genom Springlidens hemsida. Här finns länkar 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 2 255 bilder i byaföreningens fotoalbum! 
 
Vi har också en gästbok kopplad till hemsidan där den får beröm.  
Här ett par kommentarer: 
”Imponerande välgjord och innehållsrik, om allt som händer i byn. Fortsätt så! ” 
”Fantastiskt bra och lättillgänglig strukturerad information. Och att sidorna underhålls med aktuell 
information!”  

Städ– , fixar– och byggkväll (28 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 sätta upp panel, midja och fönsterfoder på byastugans 
vägg mot vägen. Dessutom röjde vi och krattade tomten, städade och brände rester från majbrasan, 
klöv och staplade ved på pallar.  
 
Som vanligt bjöds det på middag som - också som vanligt! - lagades under Annettes ledning.  
Vi var 17 städare som fick avnjuta pastagratäng, en av Annettes paradrätter, och kaffe med  
gokakor. 
 
Byggdag (28 augusti) 
 
9 personer deltog i höstens byggdag. Då målades skotergaraget, bagarstugan och nya förrådet. 
På byastugan monterades hängränna och stuprör och vindskiveplåtar på byastugans gavel ovanför 
gamla utbyggnaden. 
Annette lagade och serverade lunch till oss som var där! 

Målning, tapetsering och ny armatur i byastugans stora sal  (januari ) 
 
Vid en träff med byns kvinnor 24 oktober 2018 bestämdes att vi, när fönstren nu var utbytta till 3-
glasfönster, skulle tapetsera om i byastugans stora sal och måla boaseringen. Vid träffen bestämde 
vi tapeter och färg för väggarna och bestämde även att vi skulle köpa nya gardiner och satsa på nya 
fönsterlampor och lampetter på väggarna.   
 
Vid träffen bjöd byaföreningen de närvarande på en delikat smörgåstårta tillverkad av Iréne. 
Marie-Louise och Mia tog ansvar för arbetet med väggarna och gardinerna och Annette och Barbro  
(i samråd med Roland) för inköp av armaturen. 
 
Arbetet med väggarna genomförde Mia och Marie-Louise (med mycket god hjälp av Lars!) i januari 
och montering av belysningen har Roland gjort i samråd med Ulf Lundmark senare under året. 
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Markiser  i byastugan (juni) 
 
I somras lät vi installera markiser för alla fönster i byastugans 
stora sal, i hallen och i ett av fönstren i bagarstugan.  

 
 
 
 
 

Upprustning av leder (oktober - november) 
 
Under hösten 
inledde vi ett 
projekt för att 
rusta upp leder 
för skoterkör-
ning, vandring-
ar mm. 
 
Projektet kom-
mer att fortsät-
ta under våren 
2020. Hittills 
har det bland 
annat byggts 
broar. 
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Avgifter 

 
 
 
 
                                                                               
 

Byaplanen 
 
Byaföreningen har sedan 2010 en fungerande byaplan som uppdateras varje år och tas upp för be-
slut vid årsmötet. Planen beskriver bl a byns historia, nuläge, styrkor och svagheter, aktiviteter samt 
planer och ambitioner för  
utveckling framöver.  

3 Administration 
 
Stugvärdar 
 
Som tidigare år har ansvaret för tillsyn av byastugan inklusive snöskottning, gräsklippning mm lagts 
på stugvärdar som har uppdraget 1– 2 månader var!  
 
Styrelsemöten 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft två styrelsemöten.  
 
Årsmöte 
 
23 personer deltog i årsmötet som hölls 17 februari. Mer om detta under 1.2 ovan.  
Efter en matpaus – vi åt blöta på Släppträskbröd precis som vi brukar! -  
genomfördes 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 och SPF Malå.  
 
Som tidigare har arbetet med byaföreningens aktiviteter skett nästan uteslutande ideellt.   
 
Styrelsen  


