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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 
 
Byaföreningens styrelse 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 
Roland Lundqvist, ordförande 
Rune Nilsson, kassör 
Barbro Lundqvist 
Martin From 
Mikael Käck 
 
Suppleanter 
Ann-Marie Ljung 
Bo Lundqvist 
Sören Persson 
Staffan Norkvist 
Berna Stråhle 
 
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 (Martin From, Mikael Käck, Bo Lundqvist) 
 
3. Administration (Roland Lundqvist) 
 
Verksamheten har under året 2015 varit varierad med olika aktiviteter som lockat många 
deltagare, inte minst gäller det Tisdagsfikat. Mer om det nedan under 1.1. 
  
Byastugan har genomgått omfattande om- och tillbyggnad 2011 – 2013. Vissa mindre insatser 
har därefter genomförts efterhand. 2014 sattes akustikplattor upp i taket i stora salen och ett 
nytt uthus byggdes. 2015 har vi bland annat ordnat belysning i nya uthuset, satt upp 
snörasskydd och hängrännor på byastugan och byggt om det gamla uthuset till skotergarage. 
Mer om det under avsnitt 2.  
 
 
1 Arrangemang / utbildning  
 
1.1 Arrangemang 
 
Tisdagsfika (27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4, 21/4, 29/9, 6/10, 13/10, 
20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12)   
Under våren 2012 introducerade vi en aktivitet som snabbt blev populär - Tisdagsfika! Det har 
fortsatt sedan dess. 2015 har vi haft 11 Tisdagsfika under första halvåret och 10 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. 
Deltagarantalet har varierat, från 12-14 till drygt 25 personer. Rekordet hittills är 33 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, 
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Mörttjärn och Arvidsjaur. Det händer att bybor också tar med sig mer långväga gäster till 
Tisdagsfikat. Alla är välkomna!  
 

 
 
 
SM-slutspel i hockey 
(12/3, 14/3, 16/3, 18/3, 12/4, 14/4, 16/4, 19/4, 21/4) 
Några av oss träffades och tittade på slutspelsmatcher i byastugan, och fikade förstås! Antalet 
deltagare varierade från 3 till 5 personer. 
 
Skidtävling (8 februari) 
Byaföreningen arrangerade söndag 8 februari en skidtävling. Det var den andra skidtävlingen i 
byn under senare år. För 40 – 50 - 60 år sedan fanns här flera duktiga skidåkare och det 
åktes mycket skidor.   

          
 
 
Springlidens skidtävling ingick i kommunens skidserie. Vi erbjöd 6 banalternativ, från 0,6 km 
till 5,6 km. Spårkörare Janne Forsberg hade gjort ett fantastiskt jobb och spåren var mycket 
fina! 26 personer deltog, därav var 17 eller 65 % under 13 år! Längdåkning är i ropet just nu 
och Malå har verkligen lyckats få med barn och ungdomar. Inne i byastugan serverades fika 
och varmkorv och priser delades ut till alla som deltagit i kommunserien. De tävlande fick 
gratis fika, övriga betalade en billig penning. Det blev trångt och mysigt och ganska varmt, de 
tävlande och publiken utgjorde sammanlagt ca 60 personer! 
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Utflyktsdag (22 mars) 
Även i år gjorde många en utflykt på skidor eller med skoter till vindskyddet vid Lainejaur.  
 

         
 
Där serverade byaföreningen kaffe och varmkorv. Den som ville och hade utrustning med 
kunde pimpelfiska. Vädret var inte det bästa, ganska kallt och blåsigt och det kom inte så 
många som vanligt men 23 tappra välklädda personer dök i alla fall upp. Vi åt, umgicks och 
trivdes. Folk kom från bl a Mörttjärn, Springliden, Lainejaur, Malånäs och Malå. 
              
Valborgsmässoafton (30 april) 
Vi firade Valborg som vanligt med innehållsrik majbrasa, klurig frågesportspromenad med 
många priser, fika med våfflor, grillning, mm. Förutom personer från byn kom deltagare från 
Mörttjärn, Malå och Arvidsjaur.  
Springlidens valborgsmässofirande har ökat med åren och är ett stort arrangemang som 
lockar många, inte minst barnfamiljer från Malå. 2015 blev det som de senaste åren många 
besökare, 62 personer, därav 14 barn. I vårt fina rymliga kök med många eluttag har vi inga 
problem att grädda våfflor och koka fika till alla! 
 
Nationaldagsträff (6 juni)  
Byaföreningen arrangerade för sjunde året i rad nationaldagsfirande.  
 

        
 
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 och Malå och två från Öjebyn. 
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Totalt deltog 24 personer. Det blev en fin utflyktsdag med varm korv, kaffe, festis, fikabröd, 
godispåse till barnen och trevlig samvaro för alla.  
 
Byagudstjänst (14 juni)  
Byaföreningen upplät byastugan för byagudstjänst. Zilgme Eglite och Erik Frängström 
medverkade förtjänstfullt. Tyvärr var det mycket få deltagare från byn. 
 
Sommarfika (30 juli)  
På initiativ av Annette ordnade vi torsdag 30 juli ett extra ”sommarfika” för de många 
hemvändare och besökare som kom till byn under sommaren.  
 

 
 
Besökarna utifrån kom bl a från Gävle, Skelleftehamn, Öberg, Luleå, Sjuntorp, Arvidsjaur, 
Florida och Washington DC. Totalt ca 30 personer! Det kommer kanske att bli tradition med 
ett ”Hemvändarfika” på somrarna? 
        
Surströmmingsfest (5 september) 
36 personer deltog i vår sedvanliga surströmmingsfest, därav 7 barn som alla fick en 
överraskningspåse. Inte bara barnen utan alla som ville kunde få köttbullar istället för 
surströmming. 
Deltagare var, förutom boende i Springliden, även gäster från Malå, Arvidsjaur, Luleå och 
Glommersträsk.  
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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 åttonde året i rad! Springliden har en bra närkarta som gjorts om till 
kartskalan 1:5000. 36 elever kom till start och 3 lärare var med som ledare.  
 

      
 
 

                            
 
Eleverna fick välja mellan 3 olika banalternativ – A, C eller E, där A var den svåraste. På varje 
banalternativ fanns det också tre olika gafflingar, dvs alternativa banor där flera kontroller var 
lika, men som på några kontroller var en aning olika. Banläggaren Roland hade alltså lagt 9 
olika banor!  
Före start bjöds eleverna på klåddfika i byastugan och där fick man också en grundkurs i 
orientering på storbilds-TV.  
Efter målgång blev det lunch! Pasta med köttfärssås och efterrätt hade köket under Annettes 
ledning fixat till. Det uppskattades! 
11 funktionärer jobbade med orienteringsdagen. 
Också i år sa läraren Charlotte Persson: ”Hoppas att vi får komma tillbaka nästa år”! 
 
Träningsorientering (september - oktober) 
Medan skärmarna från skolorienteringen satt kvar i skogen, och det fanns kvar kartor med 
banpåtryck, erbjöds det möjlighet för dem som ville att ta en karta i byastugan och ge sig ut i 
skogen och leta kontroller.  
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Julgröt (5 december) 
Någon dag i advent brukar vi bjuda på Julgröt med skinksmörgås. I år blev det lördagen den 
5 december. 39 personer deltog, därav 11 barn. Deltagarna var från Springliden, Mörttjärn 
och Malå. Annette och Marie-Louise stod för grötkokningen. 
 

        
 

         
        
Motionslotteriet (januari – maj, september - december) 
Det här är en riktig ”långkörare”! Avsikten med motionslotteriet är 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 2015 
har byaföreningen sedan starten delat ut presentkort för 8 500 kr.  
 
 
1.2 Utbildning 
 
Kulturarrangemanget ”Lär mera om dialekter” (19 och 20 september) 
Mandor Näslund, pensionerad universitetslektor, som härstammar från Hemliden men nu bor i 
Luleå, föreläste initierat vid två föreläsningar om dialekter i allmänhet och Malå-målet i 
synnerhet. Efter lördagsföreläsningen serverades middag och på söndag serverades lunch. 26 
personer deltog. Deltagarna kom, förutom från Springliden, från Malå, Arvidsjaur, Öjebyn och 
Sjuntorp. 
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Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp (24 september och 3 oktober) 
På initiativ av Marie-Louise ordnades en mycket nyttig utbildning i brandsläckning och hjärt-
/lungräddning.  

       
 

 
 
Alla vi 14 som deltog fick öva praktiskt, både att släcka med brandsläckare och att göra hjärt-
/lungräddning på en övningsdocka. Vi fick också noggranna instruktioner och fick se hur man 
använder en hjärtstarter. I utbildningen, som genomfördes av Civilförsvarsförbundet i 
samverkan med Medborgarskolan, medverkade Carina Wiro och Anders Broberg, 
Civilförsvarsförbundet och Göran Josefsson, Räddningstjänsten Malå. 
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Baka julbröd tillsammans (28 november) 
Ett antal bakningsintresserade damer träffades under ledning av Annette en lördag i 
byastugan och bakade bröd inför julen. Man hade i förväg gjort upp om vem som skulle baka 
vad. Efter genomfört arbete delades resultatet upp så att alla fick lite av alla sorters nybakat 
julbröd.  
 
 
2 Teknik /infrastruktur 
 
Hemsidan  
Springlidens hemsida har under 2015 fått en ny layout. Sidan informerar bl a om 
arrangemang och innehåller också mycket annat. Dagsaktuell väderinfo finns, och här finns 
också länkar till bl a grannbyarna, kommunen, myndigheter, banker och till diverse tidningar 
liksom till webbkameror runt om i länet. Under året har antalet länkar till banker och tidningar 
utökats väsentligt. Den som vill få internationella utblickar kan också få det genom 
Springlidens hemsida. Här finns länkar till webbkameror i stora världen – bl a Jerusalem, New 
York och Las Vegas! 
Nytt för 2015 är att man via hemsidan kan nå det omfattande fotoalbum som lagts upp med 
bilder som dokumenterar 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 1683 bilder i byaföreningens fotoalbum! 
 
Städ- och fixarkväll (26 maj ) och Gräs- och risröjarafton (9 september) 
20 engagerade personer deltog i vår städ- och fixarkväll i maj med planerat jobb både 
inomhus och utomhus. Utomhus blev det inte mycket arbetat på grund av dåligt väder med 
regn. Men som vanligt bjöds det på middag som - också som vanligt! - lagades under 
Annettes ledning. Den här gången blev det korvgratäng! 
På grund av det dåliga vädret i maj ordnades ett nytt städtillfälle på hösten, en gräs- och 
risröjarafton. Då röjdes, krattades och bars ris med liv och lust av de 22 närvarande. Som 
avslutning åt vi tillsammans upp 42 paltar! 
 
Nytt tak på vindskyddet vid Lainejaur (april) 
Taket på vindskyddet nere vid Lainejaurs norra strand har länge varit i dåligt skick. Bo, Roland 
och Staffan skaffade material, som Martin forslade ner till vindskyddet, och Roland och 
Staffan genomförde takreparationen. Det blev nya takreglar, nya takskivor och nytt plåttak.  
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Utvändig målning av nya uthuset, byggande av farstubro (juni) och ordnande av belysning 
(augusti) 
Det nya uthuset, som byggdes 2014, målades utvändigt i juni 2015 av Staffan, Janne, Sören 
och Mikael. Därefter byggde Staffan bron med ramp mot bagarstugan. Roland grävde ner 
elkabel och förberedde elinstallationen som genomfördes av Sigges El / Ulf Lundmark i slutet 
av augusti. 
 
Takrasskydd, hängrännor och stuprör på byastugan (20 och 26 augusti) 
Sören, Mikael och Staffan satte upp takrasskydd, hängrännor och stuprör på byastugans norra 
sida. Takrasskyddet är bland annat avsett att hindra att snön glider ner och täcker för 
ventilationsöppningarna till torpargrunden. 
 
Spridning av bark på elljusspåret (maj och 20 augusti) 
För att få ett bra underlag på elljusspåret beslöts tidigt att vi skulle lägga ut bark i spåret, 
särskilt på relativt låglänta och blöta partier. Redan hösten 2014 fraktade Jan-Erik en stor hög 
med bark till byastugans tomt. I augusti 2015 lastade Roland barken i Sams traktorsläp. Sam 
körde ut barken på elljusspåret och bland andra Janne och Barbro krattade och jämnade ut 
barken. 
 
Bygga om det gamla uthuset till skotergarage (12 juni ) 
I stället för att reparera det gamla uthuset har byaföreningen byggt ett nytt. Det gamla 
uthuset har fått en ny funktion – det har blivit skotergarage till den skoter som byaföreningen 
köpte tidigare under året.  
 

         
 
Huvudsakligen Staffan, Sören och Mikael byggde om huset och satte dit två stora skjutportar, 
så att skotern körs in från nordvästra sidan och ut på den sydöstra. Skotergaraget har också 
försetts med två stora hyllor för skivor mm och förvaringsplats har beretts för vårt 
utegrillmöblemang.  
 
Byaplanen 
Byaföreningen har sedan 2010 en fungerande byaplan, antagen av årsmötet. Planen beskriver 
bl a byns historia, nuläge, styrkor och svagheter, aktiviteter samt planer och ambitioner för 
utveckling framöver. Planen har reviderats och den reviderade planen antogs av årsmötet 
22/2 2015.  
De aktiviteter och insatser som omnämns i denna verksamhetsberättelse följer byaplanen.  
Vissa i byaplanen beskrivna aktiviteter, som ”Marknadsföra och sälja personaldagar”, 
”Arrangera skoterträff” och ”Bygga ny anslagstavla” har (ännu) inte genomförts.  
Andra har förändrats, ”Köpa nya bord och stolar” blev ”Köpa nya bord”, stolarna planeras att 
köpas under 2016. Andra aktiviteter har tillkommit: ”Köpa snöskoter”, (spårsläde köptes redan 
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2014), ”Bygga om gamla uthuset till skotergarage” och ”Sätta upp takrasskydd, hängrännor 
och stuprännor”. 
 
Skrotinsamling 
Byaföreningens medlemmar har liksom tidigare även i år samlat skrot och på det sättet 
bidragit till byaföreningens kassa.  
 
3 Administration 
 
Stugvärdar 
Som tidigare år har ansvaret för tillsyn av byastugan lagts på stugvärdar som har uppdraget 
en månad var!  
 
Styrelsemöten, årsmöte 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre styrelsemöten förutom det konstituerande mötet 
i anslutning till årsmötet.  
 
26 personer deltog vid årsmötet som hölls 22 februari. Mötet föregicks av att Åke Edström, 
Glommersträsk, visar filmer och berättar om systrarna i Gallejaur och allmänt om gamla tiders 
liv och arbete i våra trakter. Efter en matpaus – vi åt blöta precis som vi brukar! - vidtog 
årsmötesförhandlingarna.     

       
 
Avgifter 
Föreningen har under 2015 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 
Röda Korset och SPF Malå. 
Några har lånat byastugan till privata evenemang som födelsedagskalas, barnkalas, 
namngivningsfester mm.  
Som tidigare har arbetet med byaföreningens aktiviteter skett nästan uteslutande ideellt.   
 
Styrelsen  


