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Verksamhetsberättelse 2017 

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  (2016-2017) 
Annette Lundqvist  (2017) Fyllnadsval efter Martin From 
Mikael Käck  (2017-2018)   
 
Suppleanter 
Ann-Marie Ljung  (2017-2018) 
Bo Lundqvist  (2017-2018) 
Sören Persson  (2017-2018) 
Staffan Norkvist  (2016-2017) 
Berna Stråhle  (2016-2017) 
 
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 2017 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 (24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 21/2, 28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 18/4, 3/10, 10/10, 
17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12)  
 
Under våren 2012 introducerade vi en aktivitet som snabbt blev populär - Tisdagsfika! Det har fort-
satt sedan dess. 2017 har vi haft 13 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 bybor, men ofta på Annette, som kan sägas vara bya-
föreningens bagerska nummer 1!  
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Den övre bilden visar en del av deltagarna vid ett 
Tisdagsfika under vårsäsongen. 
 
Vid ett annat fikatillfälle (nedre bilden) kom  
Norrans chefredaktör Marcus Melinder på besök.  
 
Deltagarantalet på Tisdagsfikat har varierat, från 
10 till drygt 30 personer.  
Rekordet hittills är 41 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, Kokträsk, Malå, Adak, Mörttjärn och 
Arvidsjaur. Det händer att man också tar med sig 
mer långväga gäster.  
 
Alla är välkomna!  

Barnens Vinterdag (5 mars) 

Byaföreningen introducerade söndag 5 
mars en ny aktivitet, Barnens Vinterdag!  
Det blev en riktig succé, inte bara för bar-
nen - i stor utsträckning barnbarn till boen-
de i byn - utan lika mycket för föräldrar och 
mor/farföräldrar. Barnens Vinterdag kom-
mer nog tillbaka! 
 
33 personer deltog, därav 12 barn, i olika 
aktiviteter i det vackra vårvintervädret. 

Pizza i Hedberg (4 februari) 
 
Nytt för i år: 20 byaföreningsmedlemmar åkte till Hedberg och åt pizza! Gott och trevligt och på ett 
oväntat ställe! Ett par från Skellefteå har skapat sig ett nytt liv där med bl a pizzeria och  
frukost/lunchrestaurang. Biltestarna lär vara storkunder! 
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Utflyktsdag  (19 mars) 
 
Även i år gjorde många en utflykt på skidor eller med skoter till vindskyddet vid Lainejaur. En del 
kom gående eller med spark. 
I vindskyddet serverade byaföreningen kaffe och varmkorv. Den som ville och hade utrustning kunde 
pimpelfiska.  

Vädret var bra och det kom mycket folk, 25 personer, därav 4 barn. Vi åt, umgicks och trivdes. Besö-
karna kom från olika håll - från Mörttjärn, Springliden, Lainejaur, Malå och en del mer långväga,  
som Mattias Norbergs föräldrar och syster från Ledvattnet. 

 
SM-slutspel i hockey på storskärm i byastugan (25 april) 
 
15 hockeyintresserade träffades och tittade på semifinalmatch mellan Skellefteå och Frölunda 25/4.  
I en av pauserna passade vi på att äta gemensam middag! Doris Sjöström hade dukat bordet jätte-
fint, tydligt inspirerat av Skellefteå AIK.  Maten, bl a soppa i AIK:s färger, lagades av Annette, Doris 
och Barbro. 
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Vi firade Valborg, som vanligt med in-
nehållsrik majbrasa, klurig frågesports-
promenad med många priser, fika med 
våfflor, grillning, mm. 
 
Förutom personer från byn kom delta-
gare från bl a Mörttjärn, Malå och Ar-
vidsjaur.  
Springlidens valborgsmässofirande har 
ökat med åren och är ett stort arrange-
mang som lockar många, inte minst 
barnfamiljer från Malå.  
2017 kom det, som de senaste åren, 
många besökare,  62 personer, därav 
12 barn.  

 
I vårt fina rymliga kök med många eluttag har vi inga problem att grädda våfflor och koka fika till 
alla! Efter tipspromenad och ev grillning ute var det gott med fika med våfflor inne i stugvärmen. 

Medborgardialog (16 maj) 
 
Malå kommun lånade byastugan för att anordna medborgardialog om kommunens utveckling mm. 
19 personer deltog. 
 

Valborgsmässoafton (30 april) 

Nationaldagsträff (6 juni) 
 
Byaföreningen arrangerade för nionde året i rad national-
dagsträff.  
Som alltid, utom ett år då det hällregnade och vi firade 
inne i byastugan, höll vi till ute vid rastplatsen vid  
Skellefteälven.  
Deltagarna kom från Springliden, Mörttjärn, Lainejaur och 
Malå. Totalt deltog 25 personer. 
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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Cykelorientering (18 juni) 
 
I år prövade vi en ny form av orientering här i Springliden - cy-
kelorientering med antingen mountainebike eller standardcykel!  
 
Här finns gott om stigar, vägar, åkrar mm för att cykla med 
mountainbike och vi ville testa om den nya kartan kan användas 
även till det. 
Deltagarna kom från Luleå, Arvidsjaur, Arjeplog och naturligtvis 
även från Springliden! Maten ordnade Birgit Grundberg och Do-
ris Sjöström. 
 
Byagudstjänst (2 juli) 
 
Byaföreningen upplät byastugan för byagudstjänst. Anders Mattson och Erik Frängström från Malå 
församling medverkade förtjänstfullt. 14 personer deltog, de kom från Springliden och Malå. 
 
Hemvändarfika/sommarfika (19 juli)  
 
På initiativ av Annette bjöd vi onsdag 19 juli på ett extra ”sommarfika” för de många hemvändare 
och besökare som kom till byn under sommaren, och förstås också för byborna!  
Besökarna utifrån kom bl a från Gävle, Skelleftehamn, Öberg, Luleå, Sjuntorp, Arvidsjaur, Älvsbyn, 
Florida och Washington DC. I år kom dessutom två gäster från Tyskland, en från Lübeck och en från 
Hamburg. Totalt 51 personer, 43 vuxna och 8 barn! Det har blivit tradition med vårt Sommarfika, det 
var nu tredje året vi ordnade det. 
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Surströmmingsfest (26 augusti) 
 
29 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.  

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 tionde året i rad! 
Springliden har en bra närkarta. 
 
I år hade vi en nyhet: Sportidentutrustning 
som man numera har på alla ”riktiga” orien-
teringstävlingar! Den tar orienteringen till en 
ny nivå. Arrangören kan ge snabb resultat-
givning, lärarna får direkt ett bra underlag 
för diskussion med eleverna om vägval mm 
och eleverna får mellantider mellan alla kon-
trollpunkter. Jättebra tyckte alla! 
  
43 elever kom till start och 3 lärare var med 
som ledare.  

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! 
Pasta med köttfärssås och efterrätt hade köket un-
der Annettes ledning fixat till. Det uppskattades! 
10 funktionärer jobbade med orienteringsdagen, av 
dessa två orienterare från Älvsbyn, ”proffs” på han-
tering av Sportidentutrustning.  

Molly Lindner 
åkte på en säskild 
cykelorienterings-
bana. 
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Orienteringsdag för Norsjöskolan åk 9   
(28 september) 
 
För första gången har Norsjöskolans åk 9 
varit i Springliden och vi har ordnat en orien-
teringsdag för dem. Detta föregicks av att 
Roland (med viss hjälp av Barbro!) reviderat 
två orienteringskartor i Norsjö. 
 
De 53 Norsjöeleverna fick, liksom Malå-
eleverna två dagar tidigare, pröva på vår nya 
Sportidentutrustning (se föregående avsnitt). 
Både lärare och elever var mycket nöjda, 
vilket också gällde elever och lärare från 
Malå. 

Vi tillämpade samma upplägg som för 
Malå: Före start fick eleverna klåddfika i 
byastugan och på storbilds-TV en 
grundkurs i orientering .  
 
Efter målgång blev det lunch! Pasta 
med köttfärssås och efterrätt. Köksper-
sonalen idag utgjordes av Doris Hed-
man, Hjördis Morén och ”kökschefen” 
Annette.  
På bilden nedan serveras tävlingsleda-
ren Roland. 

Norrans reporter Lennart En-
kvist och fotografen Evelina 
Eriksson bevakade och skrev 
om Norsjöskolans OL-dag i 
Springliden. På bilden ovan i 
samtal med läraren Åsa Har-
nesk och hennes kollega. 
På nedre bilden en målspurta-
re! 

En vilopaus vid 
grillplatsen i vän-
tan på att bussen 
ska komma och 
köra tillbaka till 
Norsjö efter en 
ganska jobbig 
men, som vi hop-
pas, trevlig dag i 
Springliden. 
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Stämningsfullt adventsfika (1 december) 
  
I oktober flyttades busskuren till byastugans 
infart och nya postlådor sattes också upp där. 
Mer om detta i avsnitt 2. 
 
Som en ”invigning” av dessa nyheter, och 
som en inledning på advent, bjöd byaföre-
ningen på ett stämningsfullt adventsfika fre-
dag före första advent kl 6.00 på morgonen.  
35 personer kom!  
 
De möttes av marschaller ute på uppfartsvä-
gen och inne i byastugan massor av levande 
ljus och gott julfika med bl a anisbröd, lusse-
katter och pizzabullar. 

Någon dag i advent brukar vi bjuda på 
julgröt med skinksmörgås. I år blev det 
söndagen den 10 december. 32 perso-
ner deltog, därav 6 barn. Julklappar 
delades ut, det uppskattades särskilt av 
barnen. Barnen lekte engagerat med 
varandra och byastugans leksaker.  
 
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 (10 december) 
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1.2 Utbildning 

Kulturarrangemang med Michael Boman  
(19 februari) 
 
Vid byaföreningens årsmöte (mer om årsmötet under 
avsnitt 3) bjöds som ofta på ett kulturinslag:  
 
Michael Bohman, trubadur från Malå, spelade och sjöng 
huvudsakligen Elvis-låtar,  och berättade underhållande 
historier däremellan. 
 
26 personer deltog. 

Överraskningssupé på nyårsaftonen (31 december) 
 
På nyårsaftonen bjöd byaföreningen in till en festlig 
supé. Marie-Louise och Mia ansvarade för arrange-
manget. De hade dukat mycket vackert och lagat 
en fantastisk mat!   
Det började med mingelmat med 4 sorters snittar 
och välkomstskål. Därefter en jättegod förrätt, en 
dito varmrätt med ugnsstekt oxfilé, rostade rotsa-
ker och rödvinssås. Efterrätt med blåbär, hjortron 
och annat gott.  
Sedan, efter trevlig samvaro med bl a en fråge-
sport, nattamat med saffranskaka, brieost, kex, 
druvor, kaffe, te.  Vi var 16 personer som avnjöt 
allt detta. Marie-Louise och Mia får förnyat förtro-
ende att ordna nyårskalas även nästa år!  
 

Motionslotteriet  (2012 - 2017) 
 
Motionslotteriet har varit en riktig ”långkörare”! Avsikten med motionslotteriet har varit att stimulera 
till motion. Vi började i mars 2008 och har sedan dess lottat ut 100 kr (presentkort i en butik i Malå) 
per månad bland dem som motionerat på något sätt och skrivit upp sig i motionslådan i busskuren. 
Under de tre senaste åren har vi gjort uppehåll under somrarna. Till och med februari 2017, då mo-
tionslotteriet upphörde, har 11 295 motionspass noterats i motionslådan, och byaföreningen har se-
dan starten delat ut presentkort för totalt 10 300 kr.  
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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 2 000 bilder i byaföreningens fotoalbum! 
 

 

Studiecirkel: Cykelorienteringsarrangemang, planering och genomförande (maj—juni 2017) 
 
Hösten 2016 arbetade vi i cirkelform med att ta fram lämpliga kartor för cykelorientering. Våren 2017 
genomförde vi en studiecirkel där det gällde att planera och genomföra arrangemanget. Detta arbete 
bestod av: 
�� Kompletterande kartrekognosering 
�� Ta fram lämpliga kontrollpunkter 
�� Anpassa byastugetomten för att använda den till start– och målområde 
�� Sätta ut och, efter genomförd tävling, ta in skärmar och stämplingsutrustning 
�� Funktionärsskap under tävlingsdagen 18/6 

Livsmedelskontroll (6 juli) 
 
Byastugans kök är sedan några år godkänt för livsmedelshantering och det innebär återkommande 
kontroller för att säkerställa att vi sköter oss.  
T f miljöinspektör Helene Oskarson besökte oss 6/7 för en sådan kontroll. Vi fick beröm och fortsatt 
godkänt. Dock några smärre påpekanden om att rengöra kransilar och ventilationsdon. Vi uppmana-
des även att kalibrera termometrarna i kyl och frys och att skaffa hårskydd eller mössor till dem som 
jobbar i köket. 

Cykelorienteringsarrange-
manget genomförde vi 
som ”Annan folkbildning” 
i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan.  
 
Mer om det i avsnitt 1.1 
sidan 6.  
 
10 personer vågade pröva 
denna nya form av orien-
tering, några tillkom till 
den avslutande soppamål-
tiden. 

Annan folkbildning: Friskvård med karta (18 juni) 
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Flytt av busskuren och installation av nya postlådor (22 september, 7 oktober, 30 november) 
 
I enlighet med årsmötets beslut flyttades busskuren till byastugans infart under hösten och där 
byggdes också en ny ställning för postlådorna. Dit flyttades de gamla postlådorna och monterades i 
samråd med Posten i ordning efter fastighetsadresserna.  
I slutet av november byttes de gamla lådorna ut mot nya snygga, låsbara röda lådor!  
Både busskuren och postlådeställningen har försetts med belysning. Roland och Staffan har utfört 
arbetet med flytt och installation.  

Belysning i skotergarage och vedbod (september) 
 
Skotergaraget och vedboden har försetts med belysning med rörelsevakt. I skotergaraget har ett 
lyftblock installerats så att skotern kan lyftas upp och bandet rensas från snö och is. 

Städ– , fixar– och byggkväll (30 maj )  
 
Många engagerade personer deltog i vår arbetskväll i maj med jobb både inomhus och utomhus. Det 
röjdes och krattades ute, städades i förråden och inomhus. Dörrarna till uthusen laserades. Skoter-
garaget förseddes med takrasskydd. Som vanligt bjöds det på middag som - också som vanligt! - 
lagades under Annettes ledning. Det blev pastagratäng — en av  Annettes paradrätter. 

Nya ledlampor på elljusspåret  
(18 september) 
 
Ulf Lundmark, ”vår” elektriker från Mört-
tjärn, klättrade upp i en skylift och bytte 
ut gamla kvicksilverlampor på elljusspå-
ret mot moderna och energisnåla Led-
lampor. 
 
Nu är 23 av de 42  lamporna på elljus-
spåret och anslutningsspåret till byastu-
gan Ledlampor på 36 Watt. Övriga 19 är 
relativt nya metallhalogenlampor på 30 
Watt. 

Staffan drog skyliften med sin traktor, Roland var arbets-
ledare (och fotograf) och Barbro kom med fika! 
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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 ut-
veckling framöver.  
 
De aktiviteter och insatser som omnämns i denna verksamhetsberättelse följer byaplanen.  
Vissa i byaplanen beskrivna aktiviteter under avsnittet Genomförandeplan, som ”Marknadsföra och 
sälja personaldagar”, ”Arrangera skoterträff” har inte genomförts och föreslås nu tas bort ur byapla-
nen. 

3 Administration 
 
Stugvärdar 
 
Som tidigare år har ansvaret för tillsyn av byastugan lagts på stugvärdar som har uppdraget en må-
nad var!  
 
Styrelsemöten, årsmöte 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöte förutom det konstituerande mötet i an-
slutning till årsmötet.  
 
26 personer deltog i årsmötet som hölls 19 februari.  
Mer om detta under 1.2 ovan.  
Efter en matpaus – vi åt blöta på Släppträskbröd precis som vi brukar! - vidtog årsmötesförhandling-
arna. 

Avgifter 
 
Byaföreningen har under 2017 tillämpat följande avgifter: 

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 bagarstugan och eller byastugan är VindByar ek 
förening, Röda Korset, SPF Malå, Malå kommun och Malå församling. 
 
Som tidigare har arbetet med byaföreningens aktiviteter skett nästan uteslutande ideellt.   
 
 
Styrelsen  


