
November  2015   

Utgivare: Antnäs byautvecklingsförening, c/o Carina Lundström , Kringstorpsv. 28 Antnäs.    Tfn: 0920 - 30246 

 P
å
 g

å
n

g
 i

 A
n

tn
ä
s 

 

ANTNÄS SIGNUM 
i  

Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts  

1 

www.antnas.se 

antnasby@ 

gmail.com   

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya bybor  

Välkommen till byn! 

Julmarknad 
22 november 

11.00  -  14.00 

Sörbygården 
Försäljning av mjukkakor, honung, kransar, gran-

tomtar, överlevnadsarmband, lotteri, hantverk, 

och mycket mer. 

Klass 5 Antnässkolan säljer fika. 

Välkommen! 

 

Antnäs Byagran 
tänds 

söndagen den 29 november 

Klockan 15.00 

 

Välkommen! 

Se mer på sidan 4  om Byagranen och vad som händer denna dag! 

Arr: Antnäs Aktiva kvinnor i samarbete med:  Sörbyakyrkan, klass 5 Antnässkolan & Byaföreningen. 
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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 

 

Tomten i Antnäs har massor 
att göra nu… 

 
Hälsa på vid tomtens gammelhus som 
finns på Spelmansvägen 12, ett rött 

gammalt hus. 
Han har så mycket att göra nu fram 
till jul så han kan inte lova att han 

finns där just när du kommer på be-
sök. Lämna 
gärna din 

önskelista i 
tomtens vita 

brevlåda 
som sitter 
på gammel-

huset. 
Din Frisör  
Nära  Dig! 

 

Salong  

Morrhåret    
Tfn: 304 44    

Antnäs Byautvecklingsförening 

Årsmöte 
Söndagen den 7 februari 

Kl: 18.00 

Sörbygården 

Alla hälsas välkomna! 

 

Vi bjuder på go-fika. 
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Fäbodavandringen 
Även detta år blev det en vandring runt fäbodarna. 
Det var inte många som vandrade denna fina dag, 
endast sex stycken deltog . 

En hemvädarson kom ända från Tvärån, Älvsbyn, 
Tomas Markström och med sig hade han sin ena 
dotter. Även ett par från Måttsund hade hittat till 
Antnäs. Det blev mycket surr och skratt på vand-
ringen och även under fikat vid Kvarnvallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baklucke - loppis i  

Antnäs  
I början av augusti var det 
full rulle på grusplanen utan-
för  ABK:s klubbhus. Äntli-
gen blev det av, en baklucke-
loppis. Kanonfint väder och 
många säljare och med tanke 
på att det var första gången 
det anordnades så hittade fak-
tiskt jättemånga dit och kom-
mersen var i full gång.  

 

Det blev så lyckat att när hy-
ran för grusplanen var betald 
blev det massa pengar över. 

En röstning bland deltagarna 
resulterade till att Barncan-
cerfonden fick ett bidrag! 

 

 

 

Observationsstudie i Antnäs 
I oktober var vi några stycken samlade vid 
Antnäs Möbler, nära E4:an.  

Peter Rosander som  arbetar på Luleå tek-
niska universitet med bland annat trafik-
forskning kom med en inbjudan till boende i 
Antnäs att delta i denna studie. Det innebär 
att han tillsammans med sina kollegor ge-
nomför olika forskningsprojekt som bland 
annat berör trafiksäkerhet och trafikplane-
ring. Studien ingår i ett forskningsprojekt 
där det pågår utveckling av nya tekniska lös-
ningar för att öka trafiksäkerheten på våra 
vägar. Vi 
skulle titta upp 
mot E4:an och 
berätta vad vi 
såg och hur vi 
uppfattade 
dessa blin-
kande röda 
ljus. Det ska 
förhindra att 
man kommer 
upp på fel sida 
av E4:an. 

Medlemsmöte i Sörbygården 
Ett fåtal bybor hade samlats i Sörbygården för att 
lyssna på Carina Bennerhag och Frida Palmbo från 
Norrbottens museum. I somras var dom i Antnässko-
garna och på den nyfunna fäbodvallen. Utgrävningar 
visar att den fanns och brukades på 1700 talet. En 
skylt i plåt är framtagen och överlämnades till Bya-
föreningen den ska till våren sättas upp som inform-
ationstavla vid vallen. Framtida utgrävningar på plat-
sen är en önskan från arkeologerna.  

Under denna utgrävning och forskning fick Carina 
och Frida ta del av en byakista som innehåller pap-
per och dokument plus en massa kartor daterade 
ända från 1600 talet, allt som fanns i ”kistan” har 
skänkts till museet för vidare arkivering och doku-
mentation. 

Vid fikapausen gick ordförande Vivi-Anne Strand-
berg igenom alla det prioriterade aktiviteterna och 
åtaganden som Byaföreningen arbetat med under 
året. Och det var inte lite det.  
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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 ga-
tan och kommer man i full fart hinner man 
inte stanna! 

 

Tänk på att sänka hastigheten inom tätbe-
byggt område, och respektera 30 skylten. 

Det är fortfarande 

 

 

 

 

på byavägarna i Antnäs! 

Skolan utsatt  
Nu har det hänt igen, Antnässkolan 
utsatt för vandalism. Lekstugan om-
kullvält, fullt med skräp, kondomer 
mm utspritt på skolgården, brännmär-
ken på väggarna och andra förstörel-
ser på skolan. Man har observerat ett 
gäng med ungdomar som använder 
skolgården som samlingsplats. Sko-
lan är inte en allmän plats utan en 
arbetsplats, för lärare och elever, och 
inte tillhåll för rastlösa ungdomar. 
Extra tråkigt blir det när det är bl.a. 
byns ungdomar som ställer till det. 
Snälla föräldrar som har era tonåring-
ar ute, gå en runda på byn. Prata med 
era barn och fråga var de har varit 
och gjort under kvällen. Denna hän-
delse är polisanmäld. 

Annat som händer på skolan är att de 
gamla dörrarna på skolbyggnaden är 
utbytta till nya fina dörrar.  

Under december månad kommer Ant-
nässkolan att vara med i programse-
rien UR,  

Vill man ha mer info vad som händer 
i skolan kan man gå in och titta på 
våra Facebook sidor: Antnässkolan 
och Antnässkolans fritidshem. 

Julgranen i Antnäs  

Tänds 15.00 

Söndagen den 29 nov. 

Vid ICA Sörbyhallen 

Mini julmarknad  
Alviks blandade kör sjunger in första advent, Byaföre-

ningen bjuder på glögg och pepparkakor,  

Medlemslotteri, fina priser,  

ICA Sörbyhallen kommer att ha en mini julmarknad 

 utanför ICA och lokala leverantörer kommer att vara 
med och man har möjlighet att provsmaka mycket gott 

från charkvarorna dom har. 

Ett fackeltåg avgår från Sörbyhallen till kyrkan klockan 
16.00. 

Välkommen! 
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Bilbingot i Antnäs hör 

numera till traditionerna  

i modern tid. 

 

För 15 år sedan hölls det första 
bilbingot i byn. Det var på vinst 
och förlust men det visade sig att 
det blev en riktig hit och man kan 
numera räkna in det som ett sig-
num för Antnäs by. 

Jag har varit på nästan alla bil-
bingon sen det startade, för min 
pappa John (som gick bort för ca 5 
års sedan) och min storebror Ro-
ger var med och arrangerade bil-
bingot tillsammans med andra från 
ABK från start och Thomas min 
andra storebror tog vid efter 
pappa. 

Jag och min tvillingsyster tävlade i 
många år för ABK i längdskidåk-
ning när vi var yngre, så visst kän-
ner man sig stolt över ABK. 

Finalen i Bilbingot varje år är 
enormt stort och så även i år. 

Det blev ingen vinst denna gång 
men det gör ingenting för den 
trevliga stämningen med folk i alla 
åldrar gör att jag återkommer varje 
år och spelar med min mamma 
Sigrid.  

Klubben gör ett fantastiskt jobb 
med att ordna det år efter år. Det 
säljs hembakat bröd, kaffe, läsk, 

varmkorv med bröd, grillade pari-
sare, hamburgare och lotterier med 
fina priser. 

Bilbingot har verkligen blivit stort,  
upp mot 400 bilar på parkeringen 
utanför sporthallen och fullt med 
folk inne i sporthallen som spelar.  

Man kommer från hela Norrbotten  
för att spela och även en hel del 
turister hittar hit för att spela. Bara 
det säger hur populärt bilbingot 
har blivit.  

Det bästa av allt är att intäkterna 
som går till ungdomsidrotten i 
byn, det gynnar verkligen en god 
sak. 

Så sammanfattningsvis så är verk-
ligen sommarens höjdpunkt.  

Tack för i år och…. 

-Vi syns nästa år. 

/ Maria Nilsson 

ANTNÄS 

Två fina höst-
dagar 29-30 
oktober har 
det arrange-
rats Stövar 
SM för hare i 
Norrbottens-
skogarna. En 
av utgångs-
platserna, 
Mittivallen 
här i Antnäs. 
Vädret var 

härligt för hundförarna, men för-
hållandena inte lika gynnsamma 
för hundarna då temperaturen kru-
pit långt ner på minussidan.     

Deltagare från hela Sverige var 
representerade. Domare, Gunnar 
Hansson och Åke Strandberg båda 
från Antnäs./ Red  

 

 

 

Nu kan vi summera arbetet på 
Mittivallen med tjilvindan och 
marken runt om kring med konst-
verk som pryder platsen. Det har 
skottats jord, röjts, gjutits funda-
ment, tjärats stockar, räknats och 
funderats, monterats och nu kan 
vi se resultatet. Med detta kan vi 
säga att allt som vi planerat för 
Mittivallen nu är slutfört. Reno-
vering av stuga, uppsättning av 
lada  och tjilvinda.  

Ett Stort Tack till alla som varit 
delaktiga i detta arbete. 

Tjilvindan på Mittivallen 

En hund från Norrbotten var med 
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I ett rum på bottenvåningen har 
Carina börjat utforma en dröm 
som har varit på gång länge i hu-
vudet, - Ett dockmuseum, och inte 
vilka dockor som helst...nej hen-
nes kära små Sindydockor.  

Hon berättar om att hon fick inte 
någon ”äkta” barbie när hon var 
liten utan plastdockor eller Bar-
bieclones som dockorna kallas.  

En äkta Mattel var dyr att köpa. 
Den enda fina docka hon hade var 
Skipper och den bytte hon mot en 
plastdocka. Så när hon skulle fylla 
10 år fick hon en Sindy från 
Pedigree, lyckan var total.  

Syrran fick en också och dessa 
lektes med i ur och skur. Åren 
gick och andra intressen kom i 
vägen så dockorna åkte ner i kar-
tonger . Det dröjde ända in på 
1990 talet innan samlandet av 
dockor bröt ut på allvar. Loppisar 
och tradera är bra, där kan man 
hitta fina dockor, även på ställen 
som Röda korset och Myrorna. 

Carina berättar att hon varit med i 
Kurirens extrabilaga för några år 
sen med sin förra samling. Den 
sålde hon iväg med för hon inte 
hade plats med den.  Nu har hon 
börjat om och tänket på denna 
samling är inte mängden dockor 
utan en eller två från samma år.  

Sindydockan  kom 1962 så det 
finns ett antal att samla på.   

Här finns även Barbie från 60 –
talet, det är inget som Carina sam-
lar på men trillar hon över något 
fint exemplar så får dom följa med 
hem. Pälsen som Barbie har på sig 
såldes av Åhlens & Holms 1964. 

Många av dockorna är lekta med 
och är inte i bästa skick, då syr 
Carina på nytt hår eller klipper 
och  ”permanentar” om håren så 
det blir nästan som nytt.  

Här är två Sin-
dys som fått 
nytt hår.  Det tar några veckor in-
nan man är helt klar med en docka 
men fina blir dom.  

Ja man kan ju bara säga så att är 
man intresserad av dockor så är 
det hit man ska bege sig för här 
blir man i många timmar. 

 

Början till ett dockmuseum i Antnäs ?... 
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Vintern lockar 
Norrbotten får alltfler besökare 
även vintertid. Snö, kyla, mörker 
fascinerar en hel del människor 
från andra länder. Kanske blir en 
del av oss förvånade men så är 
det. Ett exempel på den saken är 
ett besök i februari nästa år. 

Det är våra bekanta i Frankrike 
som riktar blickarna mot det 
vintriga Norrbotten. 

 

En grupp på cirka 33 personer an-
länder hit den 13 februari och 

återvänder mot södern den 21 feb-
ruari. Vänortsföreningens ANEA 
är i full gång med att planera pro-
grammet. Våra besökare bor hos 
familjer i våra tre samverkande 
byar Alvik, Antnäs och Ersnäs.  

 

Här erbjuder sig möjligheten att 
knyta kontakter över gränserna. 
Och dessa kontakter går inte en-
bart i nordlig riktning. Gästfrihet-
en i Novéant, den lilla franska or-
ten vi samarbetar med, är stor. En 
hel del av oss har tagits emot där 
nere på samma sätt som vi nu tar 
emot våra franska gäster. Intres-
sant och utvecklande för familje-
medlemmar, oavsett ålder. 

 

 

Vi behöver fler värdfamiljer inför 
februaribesöket. Hör av er till 

persson.sven@telia.com eller 
0920-311 80 för närmare inform-
ation. 

Även om familjemedlemmarna är 
upptagna av arbete och skola, är 
detta inte något hinder. Program-
met anpassas därefter. Men språ-
ket då? Inga problem! Dels växer 
kunskaperna i engelska även bland 
fransmän, dels löser sig samvaron 
även om man inte flytande talar 
varandras språk. /Sven Persson. 

 

I slutet av september 2015 åkte 
fyra 50+are till Novéant på sk vo-
lontärresa. Vi blev, som vanligt, 
väldigt väl mottagna och fick delta 
i diverse aktiviteter, bland annat 
vindruvsplockning. En mycket 
trevlig vistelse med många fina 
minnen. 

/Kristina Strandberg 

 

Ordförande har ordet 
 

Höstmörkret har infunnit sig och det 
är hög tid att börja mysa, tända ljus, 
invänta advent och jul/nyårshelgerna. 
Promenera gärna på våra fina upp-
lysta gångvägar mellan Antnäs-
Ersnäs, Antnäs-Alviksheden, men 
kom ihåg reflexerna. 

Belysningen mot Alviksheden har 
tillkommit som ett resultat av trygg-
hetsvandringen som gjordes tillsam-
mans med personal från kommunen.  

Tiden går med rasande fart, speciellt 
när man tittar i backspegeln. Tyvärr 
blev Sägendagen inställd i höstas 
p.g.a. sjukdom, men vi återkommer  
hösten 2016. Vi i föreningen har 
också en del att blicka tillbaka på. 
Skötsel av fäbodvallarna med klipp-
ning och underhåll. Kvarnvallen har 
fått ett ansiktslyft med rödfärgning av 

stugan och nytt plåttak på vedförrå-
det.  

I samarbete med Byamännen. ABK 
och jaktklubben har ett nytt tak spi-
kats upp på vindskyddet och vedför-
rådet vid grusgropen, en välbesökt 
plats av många, framförallt de små 
från förskolorna, kyrkans Friluffsarna 
och skolan.  

Under hösten har vi jobbat med att 
färdigställa på Mittivallen, se separat 
artikel och bilder. 

Kom ihåg att besöka Sörbygårdens 
ungdomsverksamhet, onsdagar och 
fredagar.  Fritidsledare från Bergnä-
sets upptagningsområde håller i verk-
samheten. 

Nu tittar vi framåt. Första advent 
knackar på dörren om några veckor. 
Det firar vi i samarbete med ICA Sör-
byhallen och Sörbyakyrkan. Byagra-
nen tänds kl. 15.00. Vi bjuder på 

glögg o pepparkakor samt dragning 
på medlemslotteriet.  Alviks blandade 
kör sjunger under ledning av Niklas   
Thornéus. Kyrkan anordnar fackeltåg 
från affären till kyrkan, där det firas 
gudstjänst och sång av projektkören.  

Vi i föreningen vill gärna att ni kom-
mer med förslag om vilka  frågor vi 
ska driva för att få en trivsam och 
trygg by att bo i.  

Och sen sist men inte minst ett Stort 
Tack till sponsorer och alla som 
arbetat ideellt under året med våra 
uppdrag. 

 

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt 
År önskar vi Er. 

Vivi-Anne S/ordf. 
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Friluffsarna 
Nu är vi igång med Friluffsarna i 
Sörbyakyrkan och som uppstart 
denna termin var vi på ”nybörjar” 
hajk. Ett gäng på 10 scouter och 4 
ledare drog iväg till en vacker sjö 
med skog omkring och alldelens 
utmärkt för övernattning. Ett 
mycket bra sätt att lära känna 
varandra.  Vi eldade och gjorde 
vår mat över öppen eld, gick på 
utedass och faktiskt bad i sjön fast 
det var i början av september.   

Mycket lek blev det men med in-
nehåll som tex.  Samarbetslekar, 
hjälpa varandra, lära sig lita på 
kamraterna, gå på plankan, lösa 
problem tillsammans.  

Vi grillade marshmallows och kra-
belurer  klart uppskattat.  

Detta var så lyckat och bra så det 
lutar åt att genomföra det nästa 
höst igen om möjligt.  

 

Friluffsarna under hösten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har försökt att vara ute en del 
men det blir fort mörkt uppe i 
grusgropen, men några gånger 
blev det och scouterna har fått lära 
sig om säker eld, hur man gör upp 
eld och på olika vis. Där ingår 
också hur man hanterar yxa och 
kniv.  

Inte allt för längesen bakade scou-
terna tårta. Vi delades upp i lag 
och fick turas om att välja ingredi-
enser till tårtan.  Här krävdes det 
samarbete och laganda, alla hjälp-

tes åt. 
Och två 
fina tårtor 
blev till.  

Under höstterminen har vi pratat 
mycket om att våga vara , lära 
känna, våga elda, våga synas. Sen 
jobbar vi mycket med att lära sig 
vara tyst och lyssna till vad som 
sägs. Vara en bra kompis och 
värna om varandra.  

Pyssel och hantverk blir det en del 
av, och nu när vårterminen börjar 
efter jul kommer det att vara fokus 

på Scoutläger i Klockar-
träsk  2016 och förberedelser 
till den.  

Planeringen är i full gång!!! 


