
 
 

 
Postadress Orgnr Tel 
 
Springlidens byaförening 894701-5833 0953-50022, 070-3411344 (ordf) 
Att: Roland Lundqvist   0953-50086, 070- 3711996 (kassör) 
Springliden 11   0953-50022 (arrangemang, utbildning) 
930 70 MALÅ   0953-10953 (teknik/infrastruktur) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2011 
 



2 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 
 
Styrelsen har under det gångna året haft sin verksamhet uppdelad i fyra olika 
ansvarsområden:  
 

1. Arrangemang (Barbro Lundqvist, Jan Forsberg, Ann-Marie Ljung). 
Arrangemangsgruppen har utökats vid behov. 

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

 
Verksamheten har under första halvåret 2011 i stor utsträckning präglats av den 
pågående vindkraftssatsningen på Jokkmokksliden och Storliden och under 
senare delen av året allt mer av om- och tillbyggnaden av vår byastuga. Detta 
har medfört att en del traditionellt återkommande aktiviteter som julgröt under 
advent och nyårsfirande inte har kunnat genomföras i år. 
 
1 Arrangemang 
 
Motionsdag (20 mars) 
Det soliga vårvintervädret fick många att göra utflykt på skidor eller med skoter 
till vindskyddet vid Lainejaur. Där serverades kaffe och varmkorv. 26 personer 
(och fem hundar) åt, umgicks och trivdes. 
 

 
 
Valborgsmässoafton (30 april) 
Vi firade Valborg som vanligt - även om majbrasan tillfälligt flyttats till andra sidan 
vägen! - med innehållsrik majbrasa, klurig frågesportspromenad med många 
priser, fika med våfflor, grillning, mm. Förutom personer från byn kom deltagarna 
från Malå, grannbyarna och till och med från Norrbotten. Springlidens 
valborgsmässofirande håller på att bli ett ”stort” arrangemang som lockar många, 
inte minst barnfamiljer från Malå. Det blev fler besökare än någonsin, 64 
personer, därav 10-12 barn.  
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Nationaldagsträff vid Skellefteälven (6 juni)  
Byaföreningen arrangerade på nationaldagen utflykt med valfritt transportmedel 
till vindskyddet sydost om bron vid Skellefteälven.         
Väl framme vid älven bjöds alla på nykokt kaffe och korv. 
Deltagarna kom från både Springliden och Mörttjärn. 
Utflykten, som har blivit en återkommande tradition blev mycket uppskattad och 
lockade många – 37 personer och 4 hundar! 
 

 
 
Surströmmingsfest (10 september) 
Välkänd smak- och luktupplevelse som avnjöts av 29 deltagare.  
Annette organiserade arbetet med förtäringen. 
 
Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9 (30 september) 
Byaföreningen ordnade för fjärde året i rad en friluftsdag för Nilaskolans 
avslutningselever. 41 elever och 5 lärare deltog. Eleverna kunde välja på sex 
utslagsgivande banor på Springlidens egen orienteringskarta, uppdaterad med de 
nyhuggna kraftledningsgatorna.  
Dagen började med klåddfika och orienteringsinstruktioner på storbilds-TV, sedan 
vidtog orienteringen och lärarnas individuella genomgång med varje elev. Till sist 
lunch med pasta, köttfärssås och efterrätt bestående av gokaka och klementiner. 
Våra gäster gjorde verkligen ”heder år anrättningen” innan de tog Irénes buss 
tillbaka till Malå. 12 funktionärer jobbade med arrangemanget. 
Lärarna räknar med ett liknande arrangemang i Springliden under 2012!  
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Uthyrning och studiebesök inklusive lunch och fika 
Under året har byastugan hyrts ut till organisationer som förlagt samlingar hit. Vi 
har själva nyttjat byastugan för att ta emot studiebesök. Vid dessa olika besök 
har vi tillhandahållit fika och/eller lunch och informerat om vindkraftssatsningen 
och Kom till oss-projektet. 
Dessa gäster har vi tagit emot under året: 
Idéakuten från Boden 9/3 
Norsjö kommun 26/4 
Ekorrsele byaförening 1/6 
Skellefteå Kraft 8/6 
Skellefteå Kraft 13/6 
Studieförbundet Vuxenskolan 15/6 
Skellefteå Kraft 8/8 
Studiebesök från Finland 9/8 

         
 
Vindkraftsinfo för åk 9 från Malå (12 november) 
Årskurs 9 med ca 40 elever under ledning av studie- och yrkesvägledaren Oskar 
Sjölund och en lärare besökte Springliden. De fick vindkraftsinfo av Roland, fika i 
Lainejaurs byastuga (vår höll på att byggas om), möjlighet att ställa frågor och 
gissa på bl a storleken på turbinerna, höjden på vindkraftverken och längden på 
vingarna.  
Avslutningsvis fick de en busstur upp på Storliden men tyvärr var det inte klart 
väder och ingen bra utsikt.  
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Försäljning av smörgåsar och luncher 
Under våren och sommaren har vi levererat ca 400 smörgåsar, självklart gjorda 
på våra hembakta klåddor, och ca 60 luncher till externa besökare/kunder. Vår 
stora smörgåskund har varit Betongindustri AB. Dit levererade vi 30 rejäla 
smörgåsar varje gång de hade ”storgjutning”, dvs gjutning av vindkrafts-
fundament. 
Till detta kommer det fika vi ordnat vid styrelsemöten för byaföreningen, för 
Vindbyar Ekonomisk förening och vid olika studiecirkelträffar.  
 

    
 
2 Teknik /infrastruktur 
 
Hemsidan  
Springlidens hemsida är som vanligt 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 stora världen - Jerusalem, New York 
och Las Vegas! 
På hemsidan presenteras varje kvartal någon av byborna som utsetts till 
Kvartalsprofil. Hittills har 16 kvartalsprofiler presenterats. Motionslotteriet, vars 
vinnare anges på hemsidan, har fungerat sedan mars 2008 och 47 vinnare har 
korats. 
 
Uthyrning av byastugetomten 
Vindkraftssatsningen på Jokkmokksliden och Storliden har gett möjlighet att hyra 
ut delar av byastugetomten till Skellefteå Kraft för deras platskontor och till 
Svevia för parkering. Uthyrningen har pågått drygt ett år, från maj 2010 till juni 
2011 och gett intäkter som kommit väl till pass vid om- och tillbyggnaden av 
byastugan.  
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Tillsyn av betongstationen 
Från december 2010 och under vintern till 30/4 2011 har byaföreningen haft 
uppdraget att göra två dagliga ”tillsynsrundor” på Betongstationen, de dagar då 
den är obemannad, för att kontrollera att inget fryser sönder och allt är okey. 
Rundorna har i de flesta fall genomförts av Roland och Bo. Ersättningen har 
tillfallit byaföreingen.  
 

 
 
Städ- och fixarkväll (24 maj) 
Många engagerade personer deltog i vår städ- och fixarkväll. I år blev det mycket 
städande inomhus, byastugetomten gjorde vi inget åt eftersom Skellefteå Kraft 
och Svevia fortfarande hade kvar sina baracker. Utomhusjobbet bestod av 
avverkning av ett par stora granar som så småningom skulle öka vårt vedförråd.  
Till middagen - köttsoppa med klimp - tillagad av chefskokerskan Ann-Marie 
Lundqvist med medhjälpare, hade vi inbjudit även våra hyresgäster. Tretton 
personer från Skellefteå Kraft/Svevia kom!  
Sammanlagt deltog 36 personer i städ- och fixarkvällen! 
  
Om- och tillbyggnad av byastugan 
Under 2011 har springlidenborna lagt ner många ideella arbetstimmar på om- och 
tillbyggnad av vår byastuga! Mycket av arbetet har skett i studiecirkelform, 
närmare 1700 timmar fördelat på nio cirklar, och dessutom en hel del arbete 
utanför studiecirklarna. 
Den ekonomiska basen har utgjorts av medel från Boverket för tillgänglighets-
skapande åtgärder, av bygdeavgiftsmedel från kommunen och en hel del pengar 
från byaföreningen.  
Flera byggmöten har genomförts och dessutom har byggfrågorna diskuterats 
ingående vid styrelsemöten där de viktiga besluten om värmesystem, 
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golvkonstruktion, golvbeläggning, tak, ventilation, farstukvist mm fattats. Många 
har deltagit i ombyggnadsarbetet och det har visat sig att i Springliden finns 
kompetenser och resurser av många olika slag!  
Vi har tillsammans själva klarat att vara arkitekt, söka bidrag, vara byggledare, 
gräva servis och grund, lägga rör, göra utsättning, gjuta platta, riva gamla väggar 
och golv, beställa material, dra elrör, spika och sätta upp väggar, tak och 
farstukvist, tillverka golv från grunden, spackla, måla, sätta väv, lägga klinker, 
montera köksinredning, installera vitvaror, montera dörrar, sätta in fönster, sätta 
upp lister och foder, städa bort skräp och bära in nytt material, transportera 
material till bygget och skräp från bygget till deponi, mm. Inte att förglömma – 
byns bagerskor har bakat och hållit byggarbetarna med fikabröd! 
Damerna i byn har träffats och efter engagerade diskussioner i studiecirkeln 
”Byastugans nya kök” enats om ett förslag på kökets utformning och utrustning, 
ett förslag som styrelsen sedan beslutade följa. 
 
Under 2012 ska ombyggnaden fullföljas och det ska grävas eller borras för 
utomhusdelen av värmepumplösningen. 
 
Så här såg det ut före ombyggnaden: 
 

      
 
 
 
 
Nu när ombyggnaden håller på att färdigställas ser det ut så här: 
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Skrotinsamling 
Byaföreningens medlemmar har även i år samlat skrot och på det sättet bidragit 
till byaföreningens kassa. 
 
3 Utbildning /studiecirklar 
 
Studiecirkeln Mat och bröd  
Några av byns damer har träffats för att planera aktiviteter, baka, laga mat och 
inte minst göra smörgåsar för leverens till betongstationen vid de ”stora” 
gjuttillfällen då man gjutit fundamenten till vindkraftverken. Förutom intäkter till 
byaföreningen har det inneburit trevlig arbetsgemenskap. 
 
Studiecirklarna Damer på skidor, del 2  
Under årets första månader har Springlidens byaförening och Lainejaurs 
byaförening genomfört var sin studiecirkel med namnet Damer på skidor, del 2. 
Cirklarna är fortsättning på cirklar från hösten 2010 och har gått ut på att kvinnor 
i alla åldrar träffats, tränat skidåkning och - för dem som ville - åkt Tjejvasan.  
Båda cirklarna har huvudsakligen hållit till i Springliden. Varje träff har innehållit 
träning av olika slag, gott fika, mycket snack och skratt och trevlig gemenskap! Vi 
blev till sist 14 kvinnor från Malåområdet som tillsammans med ett par från 
Burträsk åkte i chartrad buss till Mora, och alla genomförde vi Tjejvasan med 
bravur! Före avfärden träffades vi för ”kolhydratuppladdning” i byastugan. 
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Svenskundervisning  
Redan i november 2010 påbörjades svenskundervisning för en av de tyska 
vindkraftsteknikerna och det fortsatte in i mars 2011 Barbro var ”skolfröken” och 
det blev totalt 15 undervisningstillfällen som byaföreningen fick ersättning för. 
 
Studiecirkeln Handarbetscafé  
Springlidens byaförening ordnade som studiecirkel några handarbetscaféer. Det 
blev något av hemvändarträffar för gamla utflyttade bybor. Nio damer deltog 
varje gång och vid ett tillfälle dessutom tre kvinnor, ursprungligen från Mörttjärn 
resp Springliden, numera norsjöbor. 

              
 
Studiecirkeln Vindbyar i samverkan  
Träffarna om vindkraftsprojektet och bildandet av Vindbyar Ekonomisk förening 
har även lett till andra typer av samverkan mellan Lainejaur, Springliden och 
Mörttjärn. Vi har fortsatt att träffas och diskutera utvecklingsmöjligheter. Det har 
bland annat resulterat i projektet KOM TILL OSS som beskrivs under avsnitt 5. 
 
Studiecirklar Bygga om och bygga nytt 
En stor del av byggarbetet i byastugan har bedrivits i studiecirkelform. För många 
av oss har byggande inneburit många lärmoment. Ungefär 20 personer, både 
män och kvinnor, har varit involverade i olika utsträckning. Sammantaget har vi 
arbetat mer än 2000 timmar ideellt. Arbetet fortsätter under början av 2012. 
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Studiecirkeln Byastugans nya kök 
Förarbetet med planering, förslag till inredning, utrustning, färgsättning mm av 
köket har också bedrivits i studiecirkelform med stort engagemang av ca 12 - 15 
kvinnor.  
  
4 Administration 
 
Stugvärdar 
Stugvärdsupplägget har under året inte fungerat lika bra som tidigare. Det beror 
bl a på att uthyrningen av tomten till Skellefteå Krafts lokalkontor och Svevias 
baracker ställde särskilda krav på snöröjning. Dessutom har byastugan använts 
mer än vanligt under första halvåret till många olika aktiviteter vilket bl a krävt 
tätare påfyllningar av vedlådan. Under andra halvåret har det jobbats med 
stugans om- och tillbyggnad och byastugetomten har tidvis varit belamrad med 
byggmaterial!  
 
Styrelsemöten, årsmöte 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 styrelsemöten. 
 
Årsmötet hölls 19 februari och föregicks av ett mycket uppskattat framträdande 
från Malå dragspelsklubb som under ledning av Rune Frykholm bland annat 
spelade musik av Malå-kompositörer som Arvid Sjöström. Efter en matpaus – vi åt 
blöta precis som vi brukar! -  informerade Barbro om Kom till oss-projektet.  
31 personer deltog. 
 
Avgifter 
Föreningen har under 2011 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, tillfällig övernattning mm. Exempel på 
utomstående som nyttjat byastugan är Skellefteå Kraft, Jaktvårdskretsen och 
Studieförbundet Vuxenskolan.  
 
Kurt Lundqvist, som bott i Springliden sedan han föddes för 76 år sedan, har nu 
flyttat från byn tillsammans med sin Kerstin. Före flytten skänkte Kurt två gamla 
kvarnstenar, som ursprungligen använts i en kvarn vid Kvarnbäcken, till 
byastugan. Så småningom blir det kanske utebord av stenarna. Byaföreningen 
tackar för gåvan! 
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5  Projekt 
 
Projektet KOM TILL OSS! 
Lainejaur, Springliden och Mörttjärn arbetar tillsammans sedan hösten 2010 med 
projektet KOM TILL OSS!  
 
Syftet med projektet KOM TILL OSS! är att marknadsföra byarna och 
åstadkomma ökad och föryngrad befolkning, ökad turism och ökade aktiviteter i 
de aktuella byarna. Projektet pågår till 2012-06-30. 
 
Hittills har vi gjort följande i projektet: 
• Skaffat ett marknadsföringsmaterial 

o roll ups, broschyrer, knappar, t-shirts, varselvästar, vägskyltar, 
dekaler, informationsblad på engelska och tyska  

• Gett information om projektet och dess syfte till 
o de boende i Lainejaur, Springliden och Mörttjärn. De har också alla fått 

t-shirt, varselväst, knapp, broschyr och dekal 
o företag som verkat/har verkat i området 
o andra besökare i byarna, ex besökare i samband med 

vindkraftsinformation, trädgårdsvisning, jaktmöten 
o Malå kommun 
o i press, radio och TV 

• Skapat en hemsida för projektet 
• Satt upp vägskyltar vid infarterna till Lainejaur och Mörttjärn 
• Deltagit i Mässa i Luleå 5 – 7/5 2011 
• Undersökt andra mässalternativ ex utomlands men inte hittat någon som 

passar vårt syfte och våra resurser 
• Utbildat de boende i värdskap vid två kvällsföreställningar 
• Satt ut infomaterial (roll ups, broschyrer och info på engelska och tyska) på 

Arvidsjaurs flygplats 
• Kontaktat biltestare med info 
• Tagit och håller fortfarande kontakt med en holländsk familj som vill flytta till 

norra Sverige. 
 
Under projekttiden har en familj flyttat till Springliden och en, ev två familjer till 
Mörttjärn. 
Nu pågår arbete med en kortfaktabroschyr med info om de tre byarna. 
Projektet leds av en styrgrupp med företrädare från var och en av byarna. Från 
Springliden deltar förutom Barbro (projektledare) även Martin och Roland. 
 

Styrelsen  


