
Maj 2016  

 

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

 

VIKTIGT! SE HIT! LÄS! 
När du betalar in medlemsavgiften MÅSTE 
ditt namn skrivas in på bet. Annars vet inte 

vår kassör vem som betalat in avgiften.  

 

Om du ännu INTE fått årets medlemskort 
TROTS du betalt medlemsavgift, till Byaut-
vecklingsföreningen, då har du MISSAT att 

ange namn. 

 

Du som då inte har märkt din bet. Med namn 
missar alla bra  medlemslotterier i framtiden! 

Så MÄRK din betalning … 

Tack/ 

Byaföreningen 

 

Kvalitetsjord för alla ändamål!

Storheden – Luleå

Du hämtar eller vi levererar!
Makadamvägen 17, Storheden, Luleå 

Tel. 0920-250 000
www.norrlandsjord.se

Buskjord ∙ Plantjord ∙ Gräsmattejord ∙ Gräsfrö ∙ Gödsel ∙ Täckbark

Bli medlem i Byaföreningen i Antnäs 

 

Medlemsavgiften är 100 kr per år och hushåll 

Vänligen sätt in pengarna på Antnäs Byautveckl-
ingsförenings plusgiro: 184479-4 eller bankgiro: 

608-0444 

Vänligen märk betalningen med namn på kon-
taktperson, antal personer i hushållet samt 

telefon och mejladress, så kan vi göra en ny 
aktuell medlemsförteckning. 

Nya medlemskort/nr är nu utdelade till de som 
angett namn vid betalning. 

Eventuella frågor? Kontakta kassören på tfn: 304 
98; 070 29 68 933 
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Fåraherden i Antnäs 

 

Besök vid två tillfällen hos fårbon-
den Martin Larsson med hustrun 
Johanna och lilla Fanny vid Nedi-
bryggars.   

Gården har gått i arv från Martins 
farfar Artur och därefter till pappa 
Allan innan Martin tog över år 
2010. 

Gårdsnamnet kommer dock från 
gårdens första ägare Anton Ols-
son, som hade ett bryggeri på 
Bergnäset. 

Martin har fått sin utbildning inom 
skogsbruk på Kalix Naturbruks-
gymnasium. Han har även gått 
Grans Naturbruksskola i Öjebyn 
inom fårskötsel. Han deltar någon 
gång varje år i kortare kurser som 
drivs i huvudsak av Hushållnings-
sällskapet. 

 

Vid vårt första besök fick vi vara 
med och se hur det går till när får 
blir klippta, vilket görs två gånger 
per år, dels innan lamning dels på 
hösten.  

Martin är skicklig och har uppdrag 
från Haparanda till Skellefteå på 
gårdar med mindre besättningar 
d.v.s. mellan 15-20 djur. Även i 
Finland kan det förekomma att han 

blir anlitad. Som mest har han 
klippt 100 stycken på en dag, då 
förstår man att han kan sin sak. 

Vi möttes av Martin och border-
collien Rambo, som också ville 
vara med vid vårt andra besök. 
Rambo är f.ö. den dagliga hjälpen 
med vallning av fåren på gården, 
han är väldigt lugn och snäll när 
han inte ”arbetar”. 

För närvarande finns det två bag-
gar på gården. Den ena är en 
Suffolkbagge, en fårras som har 
sitt ursprung i Storbritannien och 
framkorsad från Southdown och 
Norfolk Horn. Den är kullig, vil-
ket betyder hornlös, vit med svart 
huvud och svarta ben. Vi som sett 
dess avkommor kan konstatera att 
de är jättesöta vilket även syns på 
en av bilderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns c:a 75 tackor och 100 
lamm på gården när vi gör vårt 
besök. Inne i fårhuset finns en 
ränna (eller avbalkning) som kal-
las för lammkammare. Där ut-
fordras de små med kraftfoder när 
de inte är utanför och får di av 
mamman.  

Efter att lammen kommit upp till 
en levandevikt på minst 43 kg kan 
de skickas iväg till slakt. Det sker 
hela hösten augusti-november. De 
lamm som inte kommit upp till 
denna vikt under sensommaren-
hösten blir kvar till våren nästa år 
(april-maj). Lammen växer margi-
nellt under vintermånaderna. 

Till sin hjälp har Martin ett data-
program Elitlamm, där han har 
sina uppgifter om djuren och kan 
registrera nya, vilket är viktigt. 

Johanna och Martin låter också 
bereda en del av fårskinnen som 
sedan är till försäljning.  

På våren är det dags att börja för-
beredelserna med att kolla igenom 
hagar och stängsel inför somma-
ren. Djuren ska ut på grönbete, 
fårhuset ska  rengöras, nytt strö 
ska läggas ut inför stundande höst 
och vinter. 

En del skogsavverkning blir det 
också på den egna skogen och där-
till lite vedförädling, mest för eget 
bruk. 

Vi tackar för intervjun och för att 
vi fick göra besök på gården och 
önskar Lycka till i fortsättningen. 

Kristina o Vivi-Anne ABUF 
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Friluftsgudstjänst 

På Kvarnvallen 

 

Söndagen den 29 maj kl. 10.00 

Firar vi med en enkel gudstjänst på Kvarnval-
lens fäbod. 

Katarina Brandlöv-Rova  m.fl. 

kommer att delta. 

Servering av enklare mat och fika. 

 

Antnäs Byaförening i samarbete med Sörby-
akyrkan, 

 

Varmt välkomna! 

I Tant Gröns trädgård 

 

De vintergröna växterna 
måste nu få en ordentlig 
omgång med vatten. 

Torka är den vanligaste 
anledningen till barrväx-
ters och rododendrons 
död. 

 

När tjälen gått ur jorden 
kan växten börja suga 
upp vatten. Om man har 
täckt marken med skyd-
dande materiel ska det 
bort så fort snön för-
svunnit så att värmen 
och vattnet kan nå rotsy-
stemet. 

 

Städa inte för mycket i 
rabatterna. Klipp sönder 
fjolårsväxter i småbitar 
och räfsa in löven i ra-
batterna. Lägg på ett la-
ger med förbättrings-
jord.  

 

När man ser att det bör-
jar växa i tuvorna är det 
dags för gödsling. Höns-
gödning fungerar ut-
märkt. Det är bäst att 
gödsla i samband med 
regn. Ett bra sätt är att 
sätta på vattenspridaren 
några timmar.  

 

Många tror att man inte 
behöver vattna på våren 
när snön smält men om 
det inte kommer rejält 
med regn är jorden oft-
ast för torr. 

  

 

Lycka till,  

/Tant Grön. 

16 maj till 

Ordförande har ordet 

 

Välkommen får vi säga till 
våren, som nu kommit till 
oss. När man blickar bakåt i 
tiden tycker jag, i alla fall, 
att vintern gått förvånansvärt 
fort. 

Under de mörka vintermåna-
derna har vi jobbat på med 
olika uppdrag gentemot 
kommunen, bl.a. den besvär-
liga vattenfrågan i Sörbyar-
na, som gör det är svårt med 
nybyggnation. Ett mycket 
välbesökt informationsmöte 
hölls i Sörbygården tidigare i 
vår. Trafikfrågan ang. sänk-
ning av hastighet på Älvsby-
vägen har drivits och kom-
mer att fortgå, med nya argu-
ment, för att få tillstånd en 
sänkning. 

 

Nu är det åter dags att börja 
planera för sommarens akti-
viteter. Vi ska göra en del 
underhåll som behövs på de 
projekt som ABUF driver. 
Det som kommer att göras 
nu på försommaren är upp-
rustning av stenarna vid affä-
ren. Tyvärr har en del av 
motiven bleknat bort och 
behöver förbättras. 

En ny ställning har tillver-
kats och en skylt ska sättas 
upp vid den nyfunna Skärs 

gamla fäbodvall. Den om-
nämns för första gången på 
en karta över en rågångsåt-
gärd mellan Antnäs och Al-
vik år 1762. Infoskyltar ska 
sättas upp vid konstverken.  

Fyllning av jord och 
grässådd på Kvarnvallen. 
Klippning på alla befintliga 
vallar. Förberedelser i form 
av uppmärkning av vilket 
område som ska spångas på 
vandringsleden. 

I år blir det ingen fäbod-
vandring. Det kommer i stäl-
let att bli ett arrangemang 
med aktiviteter tillsammans 
med byns föreningar. Vi pla-
nerar att hålla till på lekplat-
sen vid gamla skolan. Reser-
vera lördag den 3:e septem-
ber för detta. Program kom-
mer i nästa Antnäsblad. Men 
nu först ser vi fram emot 
Antnäsdagen på Kvarnval-
len, där vi också kommer att 
presentera Årets Antnäsbo. 
Vi ses. 

 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordförande 
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Grattis!!! 
Antnäs BK/Brooklyn 
Tigers U13 har haft 
en lyckosam säsong 
och när slutspelet för 
U13 i Norrbotten spe-
lades i Övertorneå 
fortsatte succén. Fyra 
lag deltog - ettan och 
tvåan från norra re-

spektive södra serien. 
Motståndare i finalen 
blev sedan Sunderby 
SK där slutresultatet 
blev 4–2. Antnäs 
BK/Brooklyn Tigers 
kan efter en strålande 
säsong titulera sig 
som bästa lag i Norr-
botten i sin ålders-
grupp.  

 

 

ÅRSMÖTE 2016 
 

Samtliga medlemmar i Antnäs BK  

inbjuds till årsmöte 

 

Tisdagen den 7 juni kl. 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga. 

 

Mötesdagordningen upptar bland annat: 

 

Behandling av berättelse över 2015-2016 års  

verksamhet. 

Fastställande av budget för 2016-2017. 

Val till styrelser och övriga förtroendeuppdrag. 

Behandling av eventuellt inkomna motioner. 

 

Motionen ska mailas till abk@antnasbk.com senast 
Måndag 10maj kl 17.00. 

Dagordning finns utlagd på vår hemsida eller för  

avhämtning på kansliet. 

På kansliet finns även övriga årsmöteshandlingar  

senast en vecka före årsmötet. 

Vi bjuder på fika! 

 

V Ä L K O M M E N ! 

 
Bilbingo 2016 

Speldagar: 

Måndagar 

 

27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8 

Och finalen 8/8 

 

Kassorna öppnar 17.00 

 

Fina priser i vårt lotteri, lottpriser 5 kr/st, 
eller 5 lotter för 20 kr. 

 

Försäljning av hamburgare, fika, godis. 

 

KOM I TID (för att undvika långa köer) 

 

Vinstvärden 85.000 :- / 110 000 :- 

 

Behållningen går till vår ungdomsverk-
samhet, Skidor, Hockey och Basket, samt 

underhåll av Antnäs elljus-
spår/hockeybana. 

 

KOM IHÅG att ta med spelunderlägg. 

 

Välkomna till vårt populära BILBINGO I 
ANTNÄS 

 

Information om hur man spelar bingo, 
spelplan och speldagar finns på vår hem-

sida: www.antnasbk.com 

 ANTNÄS 
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Antnäsbladet 
Manusstop 

9 augusti 

8 november 

Salong  

Morrhåret 
 

Tfn: 304 44 

 

Din frisör Nära dig! 

Hört i älgskogen från i 
by Norrbotten; 

  

John satt på älgpasset när en 
skoveltjur kom smygande efter 
en myrkant. 

Han kände hur pulsen steg och 
han blev alldeles svettig! Tju-
ren kom närmare och vid ca 
70-80m 

avstånd drog John av skottet på 
sin 30-06:a. 

Tjuren stöp direkt och John 
andades ut och kände en härlig 
känsla inombords! 

Han meddelade jaktledaren att 
han skjutit en tjur! 

Efter ca 5 min gick John ner 
för att göra upp Tjuren, han 
kom fram till älgen tog av sej 
sin ryggsäck 

lutade bössan mot älgens horn-
krona tog fram sin kamera för 
att fotografera den stora tjuren. 

Då reser tjuren på sej och drar 
iväg med en fruktansvärd fart. 
John blev alldeles stel, men 
efter någon minut 

tog han sej samman och ropade 

på jaktledaren, det kommer en 
stor älgtjur mot Kalles torn var 
beredda! 

Vi har hört sa jaktledaren till 
John. 

John ropade igen till Jaktleda-
ren, vad är det frågade jaktle-
daren? 

Jo det är så att älgen är beväp-
nat med en 30-06:a! ropade 
John. 

  

Sant eller inte men så kan det 
bli! 

  

/Håkan 

 

 

 

 

 

 

Kallelse 

 

Årsmöte 

Antnäs Jaktklubb 

Onsdag 25/5 kl 19.00 

Sörbygården  

 

Ärenden:   

 

-Styrelsens verksamhetsberättelse 
och kassarapport 

-Val av styrelse 

-Val av övriga förtroendevalda 

-Beslut om avgifter 

-Jaktens bedrivande 

-Övriga frågor 

-Fika 

Välkommen! 

 

Antnäs Jaktklubb Styrelsen 
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Valborgsfirandet i  

Antnäs 

Vackert vårväder och välbesökt 
majbrasa, massor av lotterivinster 
och go´fika. Stövelkastning som 
vanligt och grilla korv över öppen 
eld.  

 

Det är klass 5 från Antnässkolan 

med föräldrar som anordnar eve-
nemanget varje år, pengarna dom 
får in går till stundande klassresa.  

I år hade det regnat och snöat 
veckan innan braständning så det 
ville sig inte först. Mycket rök 
kom ur brasan men sen blev det 
fart på den. Långt in på småtim-
marna brann den så vackert.  

 

Två mycket positiva iakttagelser 
vara att INTE EN ENDA SMÄL-
LARE smällde på hela kvällen 
och att det var  väldigt lite skräp 
att ta reda på sen. 

Många ++++ för det. 

/Red 

GRATTIS! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antnäs Shotokan Karateklubb har varit och 
försvarat färgerna i JKA Cup i Piteå.  

 
Det finns många riktigt duktiga killar och 
tjejer som tränar och tävlar i karate från 
Norr- och Västerbotten.  

 
I bland annat fightingklassen Kumite 13-15 
år tjejer, 9 kyu -upp, bjöds det på hårt mot-
stånd men Antnäs Shotokan Karateklubb 
knep 1:a, 2:a och en delad 3:e plats!  

Bonjour, 

  

Två unga franska gossar 
har uttryckt önskemål om 
att som volontärer vistas i 
Luleå två veckor i som-
mar. Vi har ordnat arbete 
och även värdar för en av 
dessa Sverige-intresserade 
ungdomar. Även för den 

andre är arbete ordnat men inte värdfamiljer. 

  

Victor Badinier heter han som har volontärjobb men 
vi saknar  två värdfamiljer för hans del. Victor är 20 
år och kommer att vara här i Luleå 3-17 juli. Han har 
hyfsat goda kunskaper i engelska och vi söker nu två 
värdfamiljer som tar en vecka var. 

  

Här erbjuder sig möjligheten att göra en ny bekant-
skap och i förlängningen få nya kontinentala kontak-
ter. Det är Dominique Lorrette, som gjort denna för-
frågan å ungdomarnas vägnar. Detta är en garanti för 
att Victor kommer att vara en tillgång i samvaron un-
der en värdfamiljsvecka denna sommar. 

  

Vill ni ha mer information, kontakta mig  pers-
son.sven@telia.com eller på 0920 31180. 

  

Hälsningar 

  

Sven P 

ANEA 
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