
 

 

 
Postadress Orgnr Bankgiro Tel 
VindByar ek. förening 769620-1768 431-9265 070-3411344 (ordf) 
Att: Roland Lundqvist    070-6833208 (kassör) 

Springliden 11    
939 94 MALÅ    
    

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  2022 
 
Förvaltningsberättelsen avser verksamhetsåret 2021 
 

 
Föreningens styrelse 
 

Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: 
  
Ordinarie ledamöter 
Roland Lundqvist, Springliden (ordf)  
Mikael Käck, Springliden  
Göran Almberg, Mörttjärn  

Fredrik Lundmark, Mörttjärn (kassör)  
Stellan Larsson, Lainejaur 
Mats Gustavsson, Lainejaur 
 

Suppleanter 
Maria Bjuhr, Lainejaur  
Mari-Louise Lundqvist, Springliden  

Ulf Lundmark, Mörttjärn 
 
 

Verksamhet 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft 3 styrelsemöten. 

 
Utvecklingssatsningar 
VindByar ekonomisk förening har under 2021 bidragit till utvecklingen i 
Springliden, Mörttjärn och Lainejaur genom att: 
 

• hyra byastugorna för utvecklingsmöten  

• finansiera Internetanslutning av byastugorna 

• köpa in fisk för plantering i Lainejaur 

• finanisera grävning och inkoppling av vatten till byastugan 

• köpa spishäll och eldpall till Lainejaur 

• bekosta inköp och installation av ljusramp och dimmer i köket i 

byastugan i Springliden 

• köpa in ledmarkeringskryss till Springliden 

• finansiera husnummerskyltar till alla bostadshus i Springliden 

• köpa in färgmaterial för uppfräschning av bagarstugan i 

Springliden 

• finansiera arbete och material till nytt vindskydd 
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• finansiera inköp av ny grillstuga att uppföras på byastugans tomt i 

Springliden¨ 

• bekosta arbete och material för fasadbelysning av byastugan i 

Mörttjärn 

• bekosta arbete och material för fortsatt renovering av byastugan i 

Mörttjärn 

• köpa in snöslunga och ledmarkeringskryss till Mörttjärn 

 

Ekonomisk rapport 
 
Under 2021 har bygdemedel för tionde gången betalats ut till Vindbyar ek 

förening enligt det avtal som tecknats mellan Skellefteå Kraft och 
Vindbyar ekonomisk förening. Detta har möjliggjort ovan beskrivna 
utvecklingsinsatser. 

 
Fördelningen av medel till byaföreningarna i Lainejaur, Springliden och 
Mörttjärn har följt en överenskommen modell som fastställts i Vindbyars 

stadgar. Modellen innehåll 2 steg. 
 
Steg 1 Ersättning för hyra av byastugorna för utvecklingsmöten 
Ersättningen för hyra av byastugorna har, förutom en grundersättning 
som är lika för alla byastugorna, bestått av en rörlig del relaterad till 
antalet fast boende i respektive by. 

 
Steg 2 Övriga utvecklingsmedel 
Övriga medel i Vindbyar har, efter avsättning av medel för administration, 

fördelats till byarna enligt antagen fördelningsmodell. 
 
Antalet fast boende i byarna var 2021-01-01: 

Lainejaur   45 
Springliden  37  
Mörttjärn   24 

 

 
STYRELSEN FÖR VINDBYAR EKONOMISK FÖRENING 
  

 


