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gmail.com   
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Vi vill å byns vägnar hälsa alla nya bybor  

Välkommen till byn! 

Fäbodavandringen 

Lördagen den 15 augusti 

Klockan 10.00 

Nu är det dags för Fäbodavandringen för detta år. 
Vi startar vid Sörbyakyrkan och vandrar hela 

leden med destination Kvarnvallen. På vägen dit 
gör vi små stopp vid de andra vallarna Skärets 

fäbod, Orrtjärnsvallen och Mittivallen. 

Det är mycket blött i skog och mark så stövlar är 
ett måste om man vill vara torrskodd när man 

kommer fram. 

Vid ankomst till Kvarnvallen ca: 12.00 bjuds det 
på förtäring och dryck. 

Från Kvarnvallen är den sen fritt att vandra den 
nydragna leden upp till byn igen eller ta den 

”gamla” vägen via Parallellvägen hem.   

Stort grattis säger vi till årets  

Antnäsbo 2014 

Gunnar Hansson  
 

Juryns motivering: Årets Antnäsbo 2014 har tilldelats en person som 
under många år arbetat med både stort som smått. En person med ett 
genuint intresse för konst och kultur. Hans fina konstverk och skulp-
turer, av olika material, pryder inte bara vår by med omnejd, utan 
även många andra platser i vårt land. Sammantaget gör detta att per-
sonen ifråga, med den äran, satt Antnäs på kartan. 

På Sägendagen den 29 augusti kommer 
det att finnas folk på Kvarnvallen mellan 
12-15 där lagar man kolbullar. Kaffe och 
kolbulle 20 kr. 

(Kolbulle är ett slags tjock pannkaka med tärnat, 
rimmat eller rökt fläsk i och är en gammal nordisk 
maträtt som lagades på enklast möjliga sätt direkt i 
stekpannan.)  
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Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 
Antnäs 

Din Frisör  
Nära  Dig! 

Salong  

Morrhåret    

Tfn: 304 44    

Tips från Tant Grön 
Nu är det tid att beskära träd. JAS månaderna, Juli, Au-
gusti, September är den bästa tiden, särskilt för träd som 
blöder (savar) mycket som björk, lönn och körsbär bör 
tas om hand nu. 

Titta efter läkringen som finns längst in på grenen. 

Klipp strax utanför den så att den inte skadas. Lämna 
inga "klädhängare" eller stora hål där bakterier kan ta 
sig in.  

Sen har vi ju vårlökarna, glöm inte att snart är det dags 
att gräva ner de vårblommande lökarna som  inom kort 
finns  i handeln. Låt dom inte ligga i värmen i affären 
utan köp hem dom och förvara dom i kylskåpet, mörkt 
och svalt, innan dom planteras. 

  

/Lycka till från 
Tant Grön. 
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Antnäsdagen 6 juni 
Varje år den 6 juni, på Sveriges Nat-
ionaldag firas även Antnäsdagen ute 
på Kvarnvallen. Alla föreningar stäl-
ler upp och gör dagen till vad den är 
idag, en familjedag för alla. ABK 
hade även detta år sporttävlingar i 
basket, hockey och luftgevär, Husmo-
dersföreningen sålde fika, mjukkakor 
och lotter, Sörbyakyrkan deltar med 
olika aktiviteter varje år, Byamännen 

står för kaffekoket över öppen eld 
och korvgrillning medans Byaut-
vecklingsföreningen som håller i det 
hela anordnade detta år fyrhjulssafari, 
ponnyridning, tipsrunda för barnen - 
(alla barn fick givetvis ett pris,) med-
lemslotteri och lite annat smått och 
gott.  Anna-Britta Kratz  visade hur 
man hanterar och spinner ull och Ker-
stin Wåhlström hade med sig sina 
fina alster till försäljning. 

Till medlemlotteriet detta år hade 
bland annat Matti Mannonen skänkt 
handgjorda vandringskäppar som han 
gjort. Det var mycket uppskattat. 

Vädret denna dag var väl inte det 
bästa, när flaggan skulle hissas bör-
jade dropparna falla från skyn. Efter 
nationalsången, den blomstertid nu 
kommer och Idas sommarvisa höll 
Carola Lidén som också bor i Antnäs 
det traditionella nationaldagstalet.  

 

 

 

 

 

Fyrhjulingen gick varv på varv på 
varv, kan hända man får utöka rundan 
till nästa år. Ungarna gillade skarpt 
denna däckbeklädda fyrfotingen. 

Nytt för i år var att binda sitt eget 
armband. Tappra deltagare satt i snål-
blåsten och duggregnet och med stela 
fingrar försökte få till ett överlev-
nadsarmband. Alla var jätteduktiga 
och det blev nog ett 20 tal armband 
gjorda denna dag.  

Dagen avslutades med att fäbodataxin 
styrde mot by igen med några få pas-
sagerare en hund och en cykel.  

Summerar vi dagen så var det ännu 
en lyckad Antnäsdag trots kallt och 
duggregn. 

/Red 

 

 

 

 

Juliafton 24 juli 

 

Sommar och Sol i all ära fast i år har 
den regnat bort, hur som helst ska jag 
berätta lite om 24 juli. Är du en av de 
som firar JULIAFTON?  

Det är den dag då en del bybor firar 
en tokrolig mini- jul mitt i sommaren. 

Allt som hör till kan vara där: Juli-
gran, Julipyntet och Juliklapparna, 
Julimaten, julikort och Julimusiken, 
det väljer man själv.  

I detta firande som jag tagit del av där 
vankades juli-bord och juli-klappar  

( chips, godis och något drickbart ) 

och i ett mindre format än den 
”riktiga julen.” 

Alla som vill får vara med och fira, 
men det är helt frivilligt! 

En udda men rätt så trevlig tillställ-

ning om man tröttnat på sommaren 
och fest är ju alltid kul!  

God juli på er! 
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Öppen trädgård  

på Rotevägen 

 
Den 19 juli var det dags igen att be-
söka Lennart  och Britt-Marie på 
Rotevägen. De  har i flera år öppnat 
upp trädgården för allmänheten och 
det är verkliget ett paradis när man 
kliver in genom porten. Många 
hundra timmar går åt för att plantorna 
ska trivas  och gräset växa. Med 
tanke på den regniga sommar vi haft 
så var denna dag otroligt varm och 
solig mellan skurarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första man möts av när man kli-
ver in i denna underbara trädgård är 
en damm full med fisk och ett por-
lande vattenfall.  

Man stannar upp och märker hur tyst 
och fridfullt det är, inga ljud av bilar 
hörs utan bara porlandet från vattnet.  

Längre in i trädgården ser man äppel-
träd och stamrosor. Man blir ”grön” 
av avund när man ser gräsmat-
tan…”som på golfbanan” var det nå-
gon som sa, och det stämmer mycket 
väl. 

Bilderna får tala för sig, och har ni 
vägarna förbi om inte annars, kanske 
nästa år om dessa två trädgårdsfantas-
ter orkar, besök öppen trädgård på 
Rotevägen. 

/Red. 

TACK... 

Ett varmt tack  

till alla nya och gamla bybor 
och alla andra som gjorde 

vår dag 

i trädgården till en trevlig 
och betydelsefull dag. 

Många besökare letade sig 
till oss trots alla regnskurar. 

/Britt-Marie o Lennart. 
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Extra årsmöte 
 

Antnäs BK kallar medlemmarna till ett extra årsmöte 
Måndag 21 september kl 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga 
 

Ärende: Val av ordförande. 
Dagordning finns utlagd på vår hemsida www.antnasbk.com eller för avhämtning på 

kansliet senast en vecka före årsmötet. 
 

Välkommen! 

/Styrelsen  

Sen kan man nog påstå att det har varit en rätt så 
bra bingo säsong, så här såg det ut på sista bil-
bingo i Antnäs. 

Franskt besök i byarna 
igen. 

Samarbetet mellan Sörbyarna, Alvik, 
Antnäs och Ersnäs, och det lilla sam-
hället Novéant Sur Moselle, i nord-
östra Frankrike fortgår. Den 13 febru-
ari nästa år kommer ca 35 personer 
för att ta del av norrländsk vinter och 
gästfrihet. 

Programmet utarbetas som bäst och 
planen är att blanda styrda aktiviteter 
med mer fritt utrymme för familjerna 
och gästerna att göra saker på ”tu 
man hand” och lära känna varandra 
bättre. Två gemensamma middagar är 

till exempel inplanerade. 

Ta chansen att lära känna nya männi-
skor och skaffa vänner för livet ge-
nom att ha boende hos er under peri-
oden 13-21 februari 2016. Hör av er 
till Kristina Strandberg: 

solol@tele2.se,  

070-2968933 eller till Sven Persson:  

person.sven@telia.com,  

070-6915396.  

Du/ni behöver inte vara med på alla 
aktiviteter då det är ”vanlig arbets-
vecka” när de kommer, men ni är 
naturligtvis välkomna att ta del av 

utbudet och vara med där det passar. 
På dagarna, när du/ni arbetar får den 
eller de som bor hos er möjlighet att 
följa med någon annan eller helt en-
kelt roa sig själv/-a. Vi hoppas att just 
den detaljen ska kännas lockande och 
inte som ett hinder då vi ser det beri-
kande att olika åldrar representeras i 
logihänseendet. 

ANEA söker dessutom en ny volontär 
som skulle vilja åka till vår vänort 
under en fyramånadersperiod. 

Väl mött, väl hört 

ANEA 

Mer information kommer i novembernumret. 

http://www.antnasbk.com/
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Hjärt och lungräddning  

En hjälpande hand 

Byautvecklingen har genomfört  utbildning i 
hjärt- lungräddning för ett tjugotal personer 
under våren med Annica Renberg. En viktig 
kunskap att kunna hjälpa till med innan  am-
bulanspersonal anländer och tar över.   

Mittivallen  

 

Nu händer det saker på Mittival-
len, vallen står i tur att bli 
”upprustad” 

Inne i stugan har det spikats och 
målats, lite piff med gardiner och 
färg så blev det riktigt mysigt.  

En liten lada har monterats upp 
och är snart  färdigställd.  

Senare när det torkat upp och det 
går att komma fram med traktor 
ska ”tjilvindan” monteras upp. 
(Kilvinda ( bestämd art) bestod 
oftast av två upprätta stockar med 
balansstången där emellan.) 

 

(Här är en lånad bild på en vari-
ant av Kilvinda.)  

En trevlig samvaro vid grillplatsen 
blev det också för Tommy, Gun-
nar, Allan och Lennart. 

Förr i tiden - Antnäs 

Skolan 
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För allas säkerhet och trevnad i Antnäs 

 

Det är fortfarande 

 

 

 

 

 

på byavägarna i Antnäs! 

Hundlatriner runt om i Antnäs by finns uppsatta för att man ska 
kunna slänga hundbajspåsar.  

Nu finns den 9 stycken och de är placerade:  

i början av Alviksheden grusvägen,  

vid gamla dagis,  

korsningen Rotev./Norrbyv,  

gångvägen vid bagarstugan,  

gångvägen upp till ny-ny området bakom hyreshusen,  

mellan kyrkan och sopstationen—Sporthallsvägen,  

gångtunneln vid OK södra sidan,  

vid Sörbygården,  

gångvägen vid affären på söder sidan.  

Ordförande har ordet 

 

Sommaren är kort och allt har 
nästan regnat bort, men en del 
saker har vi ändå kunnat genom-
föra. 

En fin Antnäsdag med mycket 
besökare, det uppskattar vi na-
turligtvis. Med andra ord ger det 
mersmak. Vi börjar redan nu 
spåna på lite nya idéer och själv-
klart tar vi gärna emot förslag 
som kan tänkas vara genomför-
bara.  

Fäbodvandringen kommer enligt 
tradition bli den 15 aug. Har 
själv gått leden för ett par veck-
or sedan och kan bara säga …… 
använd gummistövlar och tag 
med myggstift (är gott om dom 
där otrevliga små surrande dju-
ren som finns i sommar).  

Den stundande Sägendagen är 
ett projekt som vi hoppas kom-
mer bli återkommande i fortsätt-
ningen också. Gör ett besök på 
Kvarnvallen , eller varför inte 
boka en guidad tur. Se separat 
program.  

Första advent är nog så tidigt att 

tänka på men påminner ändå om 
den kommande dagen då vi tän-
der granen vid ICA Sörbyhallen 
och i år blir det ev. lite mer akti-
viteter runt arrangemanget.  

Nu när det mörknar på ute och 
hösten faktiskt är på väg är 
”grannsamverkan” mycket  vik-
tigt. Det ordas om och vi läser 
dagligen om inbrott och bilar 
som far och ”kollar” runt i byar-
na. Vi måste hjälpas åt att ”mota 
Olle i grind” som dom sa förr, 
så att inbrott förhindras. Till-
sammans är vi starka... 

I övrigt kan jag meddela att fri-
tidsgården (Sörbygården) kom-
mer att bedriva verksamhet även 
till hösten, vilket är bra och upp-
skattat av våra ungdomar i byar-
na.  

  

 Vivi-Anne S/ordf. 

 

 

Hur kör du ?! 
 

Jag vet inte vad som är värst, folk som 
inte förstår vad det innebär när det 
står 30 km på alla vägar i byn eller 
dom som förstår men struntar i det.  

 

Ska det verkligen behöva hända något  
- att ett barn blir påkört, en hund, en 
katt , ens kompis, någons mamma eller 
pappa ja listan kan blir längre än så 

här…  

 

Det går så fort när någon kliver ut på 
gatan och kommer man i full fart hin-
ner man inte stanna! 

 

Tänk på att sänka hastigheten inom 
tätbebyggt område, och respektera 30 
skylten. 
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Antnäs Lantgård  i Norrbotten, 
söder om Luleå, erbjuder färdiga 
lådor med ekologiskt kvalitetskött 
från egna djur, uppväxta i en 
fribetande naturlig miljö.   
Djuren har kort transport till slak-
teri. Köttet hängs för mörning, 
finstyckas och paketeras sedan på 
gården.  Lantgården är även certi-
fierade via Smak som garanterar 

vår ekologiska hantering av djur-
hållningen (www.smak.se). 

 

Kvalitetskött 

Antnäs Lantgårds kreatur är av 
rasen Hereford. En köttras känd 
för sitt fina marmorerade, möra 
och smakrika kött av god kvalitet.  

Djuren har kort transport till slak-
teriet där de slaktas och 
grovstyckas av NyhlénsHugos-
sons.  

Köttet hängs för mörning, vilket 
gör att smak och konsistens ut-
vecklas på naturligt sätt och får en 
helt annan kvalitet än vanligt bu-
tikskött.  Mörningen gör att köttet 
lättar i vikt så du betalar inte för 
överflödigt vatten i kilopriset.  

Köttet finstyckas sedan i Antnäs 
Lantgårds nybyggda styckbod av 
erfarna styckare. Köttet vakuum-
förpackas och ger tydlig märkning 
om köttdetaljer.  

 

Lantgårdens välhängda smakrika 
kött är en eftertraktad produkt som 

är svår att hitta i vanliga livsme-
delsbutiker.  

 

Frigående på naturbeten 

På lantgården i Antnäs utanför 
Luleå föds de upp kor av köttrasen 
Hereford.  

Korna lever i flock vilket gör att 
kalvarna får följa sin ko på ett na-
turligt sätt. Flocken betar sommar-
tid i stora hagar med ekologiska 
naturbeten. Under vintermånader-
na är hagarna mindre och ligghall 
finns då för djuren med torrt strö 
och skydd för väder och vind.  

  

Några djur är inne i ligghallar med 
gummimatta och spån som un-
derlag. Där tillbringar de max 6 
mån, sedan får de flytta ut i ligg-
hall och hagar beroende på årsti-
den. 

Om Hereford 

Hereford-rasen är Sveriges näst 
vanligaste nötköttras, känd för sitt 
lugna temperament och marmore-
rade kött. Marmoreringen gör köt-
tet smakrikt och temperamentet 
har betydelse för hur mört köttet 
blir. Hereford särskilt lämpliga 
som naturvårdare då de äter det 
mesta som naturen erbjuder. De är 
även tåliga i vårt vinterklimat.  

Rasens kännetecken är den röd-
bruna pälsen, det vita huvudet och 
övriga vita tecken på buk, ben och 
svans.   

http://antnaslantgard.se/  

http://www.smak.se

