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Aktivitetsplan 2022 
 

 
1. Tisdagsfika 

Tisdagsfika under våren: 19/4, 26/4, 3/5 och 10/5, samtliga med start kl 
13.00. 

 
2. Valborgsmässofirande 

Enbart utomhus. Start 18.00. Grillning av hamburgare, fika, femkamp. 
Ev frågesport om ”Springliden-kunskap. 

 
3. Uppmontering av grillstuga 

När tjälen gått ur marken, mitten / senare delen av maj? Frivilliginsatser 
välkomnas. Kontakta Roland.  

 
4. Uppmontering av vindskydd 

När tjälen gått ur marken, mitten / senare delen av maj? Vi räknar med 
att Byggruppen tar hand om grundläggning, nedplockning och transport 
av virket. Vi har en ambition att ett damlag genomför uppmonteringen 
med Mia som arbetsledare efter Bertils anvisningar. Frivilliginsatser 
välkomnas. Kontakta Roland. 
 

5. Invigning av grillstuga och vindskydd  
Invigning lördag 16/7. Genomförs i samband med Hemvändardag /dag 
för medlemmar och stödmedlemmar.  
”Heldag” med lunch i någon form. 
 
Planerade aktiviteter:  

• Ank-race  

• Koka/grilla korv, grilla hamburgare  

• Klippa band 

• Musik (dragspel?) 

• ”Springlidenkunskap”  

• Provbaka i bagarstugan  

• Luftgevärsskytte  

• Köra/gräva med liten grävmaskin  

• Sportident-sprint 15 meter för barn  

• Djurhage 
 
Alltså en riktigt ambitiös och innehållsrik aktivitetsdag för medlemmar 
och stödmedlemmar. 

 
6. Loppis 

I form av ”bakluckeloppis”. Under våren / försommaren / sommaren. 
Datum bestäms senare. De som vill sälja något ansvarar själva för sin 
försäljning, sätter pris, tar betalt och tar hem överblivna varor. 
Byaföreningen kan sälja fika samtidigt.  
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7. Barnens höstdag 

Aktiviteter som planeras utgå från det nya vindskyddet:  

• Skattjakt i skogen med svårighetsgrad anpassad för olika åldrar. 

• Fältmiddag utomhus 

• Disco inomhus i byastugan 
Barnens höstdag avslutas kl 20.00. 
 

8.  Fredagsmiddag 
En fredagsmiddag i byastugan enligt anvisningar från Mia och Marie-
Louise. 
 

9. Skolorientering för Malå och Norsjö 
Planerad skolorientering för Malåskolan och Norsjöskolan i september. 

 
10. Andra aktivitetsidéer 

 

• ”Kurs” i smartphoneanvändning  

• Ungdomsprojekt - Bygga vattenhjul i strid bäck  

• ”Sofia-gympa” 
 
 

För alla aktiviteter gäller att annonsering och aktuell info läggs ut 
på vår hemsida www.springliden.se 


