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Verksamhetsberättelse 2020 

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  (2020-2021) 
Annette Lundqvist  (2020-2021)  
Mikael Käck  (2019-2020)   
 
Suppleanter 
 
Ann-Marie Ljung  (2019-2020) 
Bo Lundqvist  (2019-2020) 
Sören Persson  (2019-2020) 
Staffan Norkvist  (2020-2021); Staffan avled 7/6 2020 
Lars Lundqvist  (2020-2021) 
 
Styrelsen hade inför det gångna året planerat att ha 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 2020 varit mycket begränsad beroende på den rådande corona-pandemin.   
 
Flertalet av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras. 
  
 
 
1 Arrangemang  
 
Under våren 2012 introducerade vi en aktivitet som snabbt blev populär - Tisdagsfika! Det har sedan  
dess fortsatt. Tisdagsfikat har blivit en viktig social aktivitet. Ett ”normalt” år har vi brukat ordna 22—
24 tisdagsfika. 
 
2020 har vi endast arrangerat Tisdagsfika vid sju tillfällen: 
  
Tisdagsfika (21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 3/3.  
 
Deltagarantalet har varierat mellan 13 och 34 personer. 
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Barnens Vinterdag (1 mars) 

 
 
 
Barnens Vinterdag, som introducerades 2017, 
blev även i år en succé, inte bara för barnen utan 
lika mycket för föräldrar och mor/farföräldrar.  
 
43 personer deltog, därav 17 barn, i olika aktivi-
teter i det vackra vårvintervädret. En del åkte 
pulka i den för dagen upplogade backen eller ski-
dor 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.  

Länsförsäkringar stödjer  
 
Springlidens  byaförening 
 
Vi har sökt och fått stöd från 
Länsförsäkringar för vår verk-
samhet, inte minst för barn och 
unga.  
 
En fotograf och en journalist 
besökte oss på Barnens Vinter-
dag.  
De blev imponerade av vad de 
såg och skrev en lång och posi-
tiv artikel med rubriken  
”Det våras för Springliden”  i 
Länsförsäkringars tidning DIN 
SIDA. 
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Friluftsgudstjänst (14 juni) 
 

 
Söndagen den 14 juni  
inbjöd Svenska Kyrkan till en    
gudstjänst utomhus i Springliden. 
 
På grund av det för dagen varma 
och soliga vädret höll vi till i skug-
gan av ett par stora granar.  
 
Mötet leddes av tf kyrkoherde 
Hans Marklund från Skellefteå.  
13 personer deltog. 
Efter gudstjänsten bjöd byaföre-
ningen på fika. 
 
Hans Marklund, som arbetat som 
missionär i Afrika, berättade att 
han då många gånger firat guds-
tjänst utomhus i skuggan av stora 
träd. 
 
 
 

 
Planerade men på grund av coronapandemin inställda aktiviteter 
 
 
Valborgsmässofirande (30 april) 
 
 
Städ-och fixarkväll (26 maj) 
 
 
Temamiddagar 
 
 
Loppis 
 
 
Nationaldagsträff (6 juni) 
 
 
Hemvändarfika / sommarfika (24 juli)  
 
 
Surströmmingsfest (31 augusti) 
 
 
Morgonfika inför advent (27 november) 
 
 
Julgröt (13 december) 
 
 
Nyårssupé (31 december) 
 
 
Som en enkel ersättning för Tisdagsfikat inbjöd byaföreningen under hösten till fyra ”Byafika”  
 - 8 oktober, 29 oktober, 19 november och 10 december.  
 
Dessa mötestillfällen var tänkta enbart för boende i Springliden. 
 
Då pandemin under senhösten föreföll att åter öka ställde vi in de två sistnämna Byafika-tillfällena. 
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Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9  (23 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 fjärde 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 underlag för diskussion med eleverna om vägval 
mm och eleverna får mellantider mellan alla kontrollpunkter. Jättebra tyckte alla! 
 
Före start bjöds eleverna på klåddfika utomhus i Rolands traktorgarage där självservering gällde och 
dukningen var corona-anpassad.  
 
30 Malå-elever var anmälda och 2 lärare var med som ledare.  
Efter målgång blev det lunch, även det i Rolands traktorgarage! Pastagratäng med korv och glass till 
efterrätt hade köket fixat till. Det uppskattades! 
 
 
 
Orienteringsdag för Norsjöskolans åk 9  (24 september) 
 
Det var fjärde 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 den för tillfället 
corona-anpassade matsalen i 
traktorgaraget och efter fullgjord 
orientering lunch på samma ställe. 
 
Även de 41 Norsjö-eleverna fick an-
vända Sportident-utrustningen. 4 
personer ur personalen var med 
som ledare. 
 
10 funktionärer arbetade med orien-
teringsdagarna. 
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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 utö-
kats 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!”  
 
 

Målning av byastugans tak, farstubrons tak och  
 
taket över postlådorna  (15-18 juli) 

Skottning av taken på Byaföreningens hus   
 
(7—14 februari) 
 
Snön har fallit ymnigt och en hel del har behövt tas bort! 
Roland och Barbro har skottat byastugans brotak, för-
rådstaket, skotergaragets tak och taket över vedstaplar-
na.  
 

Under sommaren har byastu-
gans tak målats svart med hjälp 
av Kvarnhultarn, Bertil Johans-
son.  
 
Takmålningsarbetet fortsatte 
sedan med farstubrotaket och 
taket över postlådorna 
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Nya broar på skoterleder och skidspår  
 
(oktober 2019- juli 2020) 
 
Under hösten 2020 inledde vi ett projekt för att rusta upp leder 
för skoterkörning, vandringar mm. 
 
Projektet har fortsatt under våren 2020. Lederna har röjts och ett 
flertal broar har byggts. En spång för löpning /promenad har 
byggts över ett kraftigt ”surdrag” på ”dagsljusspåret” 

 
Nu finns det 9 broar, 
från Kvarnhult-vägen till 
en bro nedanför Vind-
kraftsvägen ner mot 
Sten Erikssons.  
Flertalet är utbyten av 
tidigare befintliga broar /
övergångar.  
 
Bron mot Sten Erikssons 
(bilden längst ner till 
höger) är helt ny, där 
fanns ingen övergång 
tidigare.  
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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.  
De aktiviteter och insatser som omnämns i denna verksamhetsberättelse följer byaplanen.  

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 
 
21 personer deltog i årsmötet som hölls 16 februari. Efter en matpaus – vi åt blöta på Släppträskbröd 
precis som vi brukar! - genomfördes årsmötesförhandlingarna. Vid årsmötet bjöds som ofta på ett 
kultur/utbildningsinslag. 

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, Jaktvårdsför-
eningen och SPF Malå.  
Som tidigare har arbetet med byaföreningens aktiviteter skett nästan uteslutande ideellt.   
 
Styrelsen  

Leif Sundqvist, Skellefteå, är ordförande i Guldgubben och berättade om 
Guldgubbens arbete för att stödja kampen mot prostatacancer.  
 
Leif är även intiativtagare till den omfattande satsning som gjorts för att 
behålla skolan i Sandfors som en resurs för bygden. Nu finns där hotell-
rum, restaurang, ett välutrustat gym, förskola mm.   
 

Avgifter    Byaföreningen har under 2020 tillämpat följande avgifter: 


