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Verksamhetsberättelse 2016 

Byaföreningens styrelse 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning (period för vilken de är valda inom paren-
tes): 
 
Ordinarie ledamöter 
Roland Lundqvist, ordförande  (2015-2016) 
Rune Nilsson, kassör  (2015-2016) 
Barbro Lundqvist  (2016-2017) 
Martin From  (2016-2017) Martin avled 2016-07-11 
Mikael Käck  (2015-2016)   
 
Suppleanter 
Ann-Marie Ljung  (2015-2016) 
Bo Lundqvist  (2015-2016) 
Sören Persson  (2015-2016) 
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 (Martin From, Mikael Käck, Bo Lundqvist) 
 
3. Administration (Roland Lundqvist) 
 
Verksamheten har under året 2016 varit varierad med olika aktiviteter som lockat många deltaga-
re, 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 ut-
hus 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. Under 2016 har upp-
rustningen av skotergaraget fortsatt med bl a nytt plåttak, hängrännor, stuprör och utvändig mål-
ning. Det intilliggande vedförrådet har utrustats med ny dörr. Mer om det under avsnitt 2.  
 
 
1 Arrangemang / utbildning 
 
1.1 Arrangemang 
 
Tisdagsfika (19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 23/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 20/9, 
27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11)   
 
Under våren 2012 introducerade vi en aktivitet som snabbt blev populär - Tisdagsfika! Det har fort-
satt sedan dess. 2016 har vi haft 14 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 
byaföreningens bagerska nummer 1!  
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Bilden visar en del av deltagarna vid 
adventsfikat före jul. 
 
Deltagarantalet på Tisdagsfikat har 
varierat, från 8 - 10 till drygt 25 per-
soner. Rekordet hittills är 33 perso-
ner. Deltagarna är, förutom bybor, 
besökare utifrån. Det är roligt och 
stimulerande för oss som bor här.  
 
Till Tisdagsfikat har det kommit be-
sökare från ex Lainejaur, Kokträsk, 
Malå, Adak, Mörttjärn och Arvidsjaur. 
Det händer att bybor också tar med 
sig mer långväga gäster till Tisdags-
fikat. Alla är välkomna!  

Skidtävling (28 februari) 

Byaföreningen arrangerade söndag 28 februari en skidtävling. Det var den andra skidtävlingen i byn 
under senare år. För 40 – 50 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! Vädret 
var soligt och fint. Allt var upplagt för en fantastisk skiddag! 
 
Men – det kom väldigt lite folk! Framför allt mycket få deltagare. Och ingen representant för skidsek-
tionen i Malås Idrottsförening. 
Detta kommer nog att innebära att Springlidens byaförening framöver inte vill arrangera tävling inom 
kommunens skidserie. Vi kan däremot tänka oss arrangera tävlingar i egen regi. 
 
Utflyktsdag (20 mars) 
 
Även i år gjorde många en utflykt på skidor eller med skoter till vindskyddet vid Lainejaur. En del 
kom gående eller med spark. 
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I vindskyddet serverade byaföreningen kaffe och varmkorv. En del hade med sig egen lunchmat, bl a 
stekt fläsk och pannkaka. Den som ville och hade utrustning kunde pimpelfiska.  

 
Vädret var bra och det kom mycket folk, 40 personer, därav 11 barn, och dessutom 4 hundar! Vi åt, 
umgicks och trivdes. Besökarna kom från olika håll - från Mörttjärn, Springliden, Lainejaur, Malå och 
en del mer långväga, från Luleå och Washington DC. 
 
SM-slutspel i hockey på storskärm i byastugan (9 april) 
 
15 av oss bybor träffades och tittade på semifinalmatch mellan Skellefteå och Växjö 9/4. I en av pa-
userna passade vi också på att äta gemensam middag! 
             
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 bl a 
Mörttjärn, Malå och Arvidsjaur.  
 
Springlidens valborgsmässofirande har ökat med 
åren och är ett stort arrangemang som lockar 
många, inte minst barnfamiljer från Malå. 2016 kom 
det, som de senaste åren, många besökare, ca 60 
personer. 
 

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. 
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Nationaldagsträff (6 juni) 
 
Byaföreningen arrangerade för åttonde året i rad nationaldagsfirande.  
 
Som alltid, utom ett år då det hällregnade och vi firade inne i byastugan, höll vi till ute vid rastplat-
sen vid Skellefteälven.  
Deltagarna kom från Springliden, Mörttjärn, Lainejaur och Malå. Totalt deltog 45 personer. 
 
Det blev en fin utflyktsdag med varm korv, kaffe, festis, fikabröd, godispåse till barnen och trevlig 
samvaro för alla. Martin och Ann-Louise ansvarade för arrangemanget. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byagudstjänst (12 juni)  
 
Byaföreningen upplät byastugan för byagudstjänst. Anna Ingvarsdotter och Erik Frängström från 
Malå församling medverkade förtjänstfullt. 20—25 personer deltog, de kom från Springliden och från 
Malå. 
 
Sommarfika (13 juli)  
 
På initiativ av Annette ordnade vi onsdag 13 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 har redan blivit tradition med vårt Sommarfika, det var 
nu andra året vi ordnade det. 
 
Surströmmingsfest  (27 augusti) 
 
43 personer deltog i vår sedvanliga surströmmingsfest, därav 7 barn som alla fick en överrasknings-
påse. Inte bara barnen, utan alla som ville, kunde få köttbullar istället för surströmming. Deltagare 
var, förutom boende i Springliden, även gäster från Malå, Mörttjärn, Lainejaur, Arvidsjaur och Luleå. 
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Orienteringsdag för Nilaskolans åk 9 (12 oktober) 
 
Det har blivit tradition att Nilaskolans årliga orienteringsdag ska hållas i Springliden och nu var det 
dags igen – för nionde året i rad! Springliden har en bra närkarta som inför årets orientering gjorts 
om till kartskalan 1:5000. 29 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 banal-
ternativ fanns det 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. Det var soligt och fint väder, trots att det var rela-
tivt sent på hösten. 
 
Också i år sa läraren Charlotte Persson: ”Hoppas att vi får komma tillbaka nästa år”! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Efter fullgjord orientering 
fick eleverna pris (var sin 
innehållsrik kasse, bio-
biljett och pizza!) för att 
Malås åk 9 varit bäst av alla 
nior i Västerbotten och 
Norrbotten i en tävling ord-
nad av skogs- och träindu-
strin.  
 
Priserna delades ut av Ulf 
Sandström från Piteå och 
Malå kommuns utvecklings-
chef Anna-Karin Horney. 

Bilderna visar Isac Önner-
löv och Alice Lundmark, 
snabbaste kille och tjej på 
A-banan! 
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Träningsorientering (15 oktober) 
 
Medan skärmarna från skolorienteringen satt kvar i skogen, och det fanns kartor kvar med ban-
påtryck, gavs möjlighet för dem som ville att ta en karta i byastugan och ge sig ut i skogen och söka 
kontroller. De som letade kontroller lördagen 15 oktober bjöds efteråt på klåddfika i byastugan. 13 
personer orienterade och fikade på lördagen. 4 personer nöjde sig med att fika och det är också 
okey! 
 
Julgröt (3 december) 
 
Någon dag i advent brukar vi bjuda på julgröt med skinksmörgås. I år blev det lördagen den 3 de-
cember. 37 personer deltog, därav 9 barn. Julklappar delades ut, det uppskattades särskilt av bar-
nen. Här ser ni några av dem! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Julfesten har blivit något av en ”hemvändardag” för byns barn och barnbarn. Julgrötsätarna var för-
utom från Springliden även från Mörttjärn, Malå, Luleå och Sjulnäs vid Slagnäs. 
 
Knytkalas på nyårsaftonen (31 december) 
 
På nyårsaftonen arrangerade vi spontant och improviserat ett knytkalas som blev en trevlig enkel 
nyårsmiddag för alla i byn som inte hade något annat inplanerat och som ville vara med! Vi blev 14 
personer som åt både av egen och andras medhavda mat!  

Seleste Stråhle Hannes Stråhle Filip Stråhle 

Tea Larsson Rut Ljung Leia och Leon Lundqvist 
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Motionslotteriet (januari – maj, september - december) 
 
Det här är en riktig ”långkörare”! Avsikten med motionslotteriet är att stimulera till motion. Vi börja-
de 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 se-
naste åren har vi gjort uppehåll under somrarna. Till och med 2016 har byaföreningen sedan starten 
delat ut presentkort för totalt 9 400 kr.  
 
 
1.2 Utbildning 
 
Kulturarrangemanget ””Historier och dikter på Norsjömål” (21 
februari) 
 
Vid byaföreningens årsmöte bjöds som ofta på ett kulturinslag:  
 
Erik Grahn från Mörttjärn Norsjö berättade historier  
och läste egna dikter på Norsjömål.  
 
Av skratten att döma uppskattades det mycket!  
22 personer deltog. 
  
 
 
Studiecirkeln ”Baka glutenfritt (20 oktober – 17 november) 
 
Under kompetent ledning av Springliden-födda Eva-Britt Lundqvist genomförde vi en studiecirkel i 
hur man bakar gott glutenfritt bröd, både matbröd och fikabröd. Varje utbildningspass gav förstås 
tillfälle till avsmakning av vad vi åstadkommit! 9 personer deltog i cirkeln, som avslutades med att vi 
bjöd våra anhöriga på glutenfritt adventsfika med saffransbullar och tårta. 
 
Studiecirkeln Planera cykelorientering, del 1 Kartframställning (12 november – 10 december) 
 
Roland, i någon mån med hjälp av andra, arbetar med att utöka och utveckla den befintliga oriente-
ringskartan i Springlidens närområde. Det arbetet innehåller flera steg. Ett första steg, att skaffa 
kartmaterial från Lantmäteriet och påbörja arbetet med att passa ihop det med befintliga kartor för 
kommande fältkontroll, har genomförts i denna studiecirkel. Fler cirklar kommer! 
 
Höghöjdsutbildning (16 – 17 juni), Säkerhetsutbildning för vindkraftstekniker (24 – 28 oktober) 
 
Energiservice Skellefteå AB har hyrt byastugan för Höghöjdsutbildning för 9 personer i juni och för 
GWO Säkerhetsutbildning för 7 – 11 personer i oktober. Deltagarna och deras ledare uttryckte sin 
uppskattning över de faciliteter som finns i Springliden – en konferensmiljö med bredband och alla 
tekniska hjälpmedel, kopieringsservice och inte minst en fantastisk mat!  

 
Dessutom – som extra bonus - tillgång till Ro-
lands ”traktor carport” för övning i att hänga i 
selar utanför vindkraftverk.  
En av ledarna sa att Springlidens byastuga var 
det absolut bästa stället han någonsin hållit 
utbildning på! 
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Personalutbildning för bennys gräv ab (20 – 21 augusti) 
 
Bennys gräv ab hyrde byastugan 20 – 21 augusti för personalutbildning. Byaföreningen levererade 
lunch och fika till deltagarna. 
 
 
2 Teknik /infrastruktur 
 
Hemsidan  
 
Springlidens hemsida har sedan 2015 en ny layout. Sidan informerar bl a om arrangemang och inne-
håller också mycket annat. Dagsaktuell väderinfo finns, och här finns också länkar till bl a grannbyar-
na, kommunen, myndigheter, banker, handel- och tjänsteföretag och till diverse tidningar liksom till 
webbkameror runt om i länet. Under året har länkar till försäkringsbolag tillförts och antalet länkar till 
banker och tidningar utökats 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 1800 bilder i byaföreningens fotoalbum! 
 
Städ-, fixar- och byggkväll (31 maj )  
 
21 engagerade personer deltog i vår städ- och fixarkväll i maj med jobb både inomhus och utomhus. 
Som vanligt bjöds det på middag som - också som vanligt! - lagades under Annettes ledning. Den 
här gången blev det pastagratäng! 
 
Utvändig målning mm av skotergaraget (7 juli, 14 – 16 juli, 18 juli, 30 augusti) 
 
Det gamla uthuset har fått en ny funktion – det har blivit skotergarage till den skoter som byaföre-
ningen tidigare köpt. Under 2016 inköptes en skoterspårsladd, sedan tidigare har byaföreningen en 
skidspårssladd. 2016 lyftes skotergaraget och fick nytt plåttak, hängrännor och stuprör. Det intillig-
gande vedförrådet har utrustats med ny dörr. Hela skotergaraget har försetts med knutbrädor och 
målats utvändigt. 
 
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, som ”Marknadsföra och sälja personaldagar”, ”Arrangera sko-
terträff”, ”Bygga ny anslagstavla” och ”Bygga nya vindskydd” har (ännu) inte genomförts.  
Andra har förändrats, ”Köpa nya bord och stolar” blev ”Köpa nya bord” 2015 och ”Köpa nya stolar” 
2016. Andra aktiviteter har tillkommit: ”Bygga om gamla uthuset till skotergarage” och ”Sätta upp 
nytt tak, hängrännor och stuprör”.  
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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 ett styrelsemöte förutom det konstituerande mötet i an-
slutning till årsmötet.  
 
22 personer deltog i årsmötet som hölls 20 februari. Mötet föregicks av att Erik Grahn berättade på 
Norsjömål. 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 2016 tillämpat följande avgifter: 

 
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, Hjärt/lungföreningen Malå/Norsjö, SPF Malå och Malå församling. 
 
Några har lånat byastugan till privata evenemang som födelsedagskalas, barnkalas, barndop, namn-
givningsfester mm. Under hösten 2016 har byastugan också använts av bybor för privat matlagning, 
bakning, dusch mm. 
 
Som tidigare har arbetet med byaföreningens aktiviteter skett nästan uteslutande ideellt.   
 
 
Styrelsen  

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


