
 

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

 

Vi vill å byns  

vägnar hälsa alla nya 
bybor  

Välkommen till byn! 

 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   

Januari 2017 

Nederluleåstafetten 

2017 
Sid: 5 

Nya Styrelsen för  

Antnäs  

Byautvecklingsförening 2017 

Sid: 7 

Ett stort TACK till alla 
våra sponsorer för det 

gångna året. 

/red 

Antnäsbladet 

Den fria skoterkörningen hotad i Sörbyarna! 

Sid: 7 

Rapport från jaktklubben 

Sid: 3 

Fartkamera i 
Sörbyarna 

Sid: 4 

Medborgarför-
slag:  

Alternativ  

utredning om 
Vatten/Avlopp i 

Sörbyarna 

Sid: 5 



2 

Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 
Antnäs 

Byaföreningens styrelsemöten 
Nästan en gång i månaden har Byautvecklingsföreningen 

styrelsemöte i Sörbygården. Visst vet du om att du är 
hjärtligt välkommen  att delta på alla våra möten. 

6 mars 

10 april 

2 maj 

7 augusti 

4 september 

9 oktober 

6 november och 5 december 

Salong Morrhåret 

Tfn: 304 44 

Bokning av Sörbygården 
 

Ska ni boka Sörbygården går 
det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 
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Älgjakten Antnäs 2016 
Älgjakten för Antnäs jaktklubb 
har genomförts under hösten med 
gott resultat. 

Tillsammans med Stefan Olssons 
jaktlag har vi skjutit 8 vuxna och 6 
kalvar. 

Tilldelningen från Länsstyrelsen 
var 8 vuxna och 9 kalvar. Det är 
alltid förenat med  

svårigheter att skjuta de tilldelade 
kalvarna under hösten. Väder och 
vind är inte alltid till jägarens för-
del, samt att skjuta kalv är inte det 
enklaste man kan göra. 

Vi har bedrivit jakten under triv-

samma former och med säker led-
ning av jaktledarna Åke Strand-
berg och Stefan Olsson. Inga 
skadskjutningar eller eftersök på 
vilt har vi behövt att genomföra. 
Vilket tyder på att vi har duktiga 
jägare. 

Under hösten har även småviltjak-
ten genomförts inom Antnäs li-
censområde. 

Nytt för året har varit det sk Sör-
byakortet, som medfört att jägare 
från andra jaktlag inom Sörbyarna, 
Alvik, Ale, Långnäs och Skäret 
erhållit möjlighet att kunna jaga 
småvilt på varandras marker. 

Mot att man löser det sk Sörby-
akortet! 

Detta har varit mycket positivt och 
uppskattat av många jägare. 

/Håkan Nilsson 

Ordf.  Antnäs Jaktklubb 

 

Årsmöte 2017 

Söndagen den 5 februari var 
det dags för årsmöte igen för 
byaföreningen.  

Själva årsmötet klubbades 
igenom relativt snabbt och vi 
kan bara konstatera  att före-
ningen är stabil och fortsätter 
jobba som tidigare med de 
mål som är framtagna.  

Vi avtackade Lennart och 
Britt-Marie för lång och tro-
gen tjänst, även Lars Åker-
sund avtackades men kunde 
inte närvara på mötet. Stort 
TACK! Säger vi än en gång till 
dessa. Välkommen säger vi 
till två nya styrelsemedlem-
mar, Kjell & Elisabeth Ols-
son, suppleanter och Inga-
Lena Berglund, Revisor-
suppleant. 

Ordförande har ordet 

Med tillönskan om god fortsättning 
på det nya året. Byaföreningen har 
haft sitt årsmöte och jag har fått för-
troendet att fortsätta representera för-
eningen, men också alla Er som bor i 
vår by, med de frågor som är aktuella 
för den gemensamma utveckling som 
vi strävar efter. Jag vänder mig speci-
ellt till alla nyinflyttade som ser med 
andra ögon än vi som kanske har bli-
vit lite hemmablinda. Är det något vi 
kan förbättra eller har ni nya idéer på 
något som skulle kunna genomföras?  

En förslagslåda finns uppsatt vid ICA 
där du har möjlighet att lämna in ditt 
förslag eller ta kontakt med någon i 
styrelsen. 

 

För närvarande gäller det vatten och 
avloppsfrågan. Som bekant påverkar 
det byggnationen i alla sörbyarna. 
Tillsammans med Ale, Alvik, Ersnäs, 
Kallax och Måttsund har ett medbor-
garförslag lämnats in till kommunen. 
Se sid: 5. Förslaget kommer förhopp-
ningsvis att behandlas i slutet av 
denna månad. Vi får redogöra hur det 
fortgår på vår hemsida: 
www.antnas.se och i FB-gruppen På 
gång i Antnäs.  

En tillbakablick på året som gått. Den 
största händelsen, som jag ser det, är 
att vi lyckats få igenom en hastighets-
sänkning på Älvsbyvägen och ska 
tilldelas två fartkameror  ev. somma-
ren 2017/2018. Förutom det har vi ju 
som tradition den populära 
”Antnäsdagen” på nationaldagen, 1:a 
adventfirande vid affären samt en 
höst/skördemarknad som vi hoppas 
kan återkomma även fortsättningsvis. 

Fäbodarna är en viktig del av vårt 
kulturarv så därför är det en del ar-
bete som bedrivs där. I fjol var vi 
även inbjudna att medverka på kul-
turarvsdagen tillsammans med mu-
seet. Ett arrangemang som hölls i 
hela landet den 11:e september.  

Solanderleden är också ett projekt 
som vi förväntas medverka i. Det är 
en vandringsled från Jävre till 
(Kallax) Luleå Airport. Byaförening-
ens del i projektet är den befintliga 
vandrings/kulturleden i Norriskogen.  

För övrigt finns vår verksamhetsbe-
rättelse att läsa på hemsidan 
www.antnas.se där det är mer specifi-
cerat vad vi sysslat med under året. 

Har du/ni något som kan vara intres-
sant/roligt att berätta för oss andra 
som bor här. Nutid eller dåtid. 
Kanske något udda fritidsintresse? 
Man får skriva i byabladet. Lämna 
ditt bidrag till vår sekr. som är ansva-
rig för publiceringen. Till alla tonårs-
föräldrar, kom ihåg att uppmuntra era 
barn att besöka fritidsgår-
den/Sörbygården som kör varje fre-
dag, gäller årskurs 7-9. Det finns en 
facebookgrupp som heter Sörbyakid-
sen där du kan läsa om aktiviteterna. 

 

Till sist vill vi framföra Ett Stort 
Tack till Arne Nyström som efter c:a 
fyrtio år har avslutat sina uppdrag 
gentemot byn. Det gäller allt från det 
idrottsliga, byaålderman, skötsel av 
Sörbygården, varit bollplank mot 
kommunen i olika sammanhang och 
mycket mer.   

/Vivi-Anne Strandberg 

Ordf. 
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Fartkamera i Sörbyarna 

För tio år sedan började de första tra-
fiksäkerhetskamerorna, eller fartka-
merorna, att dyka upp i Norrbotten. 
År efter år har mängden kameror bli-
vit fler och fler efter vägarna, och i 
dag finns runt 50 i Norrbotten. Nu 
kommer de även till Sörbyarna. Väg 
94 mellan Antnäs och Alvik kommer 
fyra stycken att sättas upp. Och väg 
580 vid Måttsund blir det två styck-
en. 

Vad som gäller i skidspåret 

 

Det har de senaste dagarna varit flera frågor om man 
kan åka skidor med hund i skidspåren. 

Vi måste skilja på att ta med sig en hund i skidspåren 
och att åka skidor med en kopplad draghund. 

Draghundar får tränas i skatespåret, hunden skall vara 
kopplad till skidåkare. Detta är tillåtet alla dagar 19.00-
23.00. 

Det är fortfarande INTE tillåtet att rasta sina hundar i 
skidspåren.  
Det är inte heller tillåtet att promenera längs de prepa-
rerade spåren (klassiskt och skate). 

Kort och enkel sammanfattning: 

Ska du besöka det preparerade elljusspåret ska du ha 
skidor på fötterna, om du har med dig en draghund kan 
du göra det 19.00-23.00 alla dagar och då skall den 
vara kopplad till skidåkaren. 

De preparerade spåren innefattas INTE av allemansrät-
ten, det är en sk skidanläggning. Där finns det speciella 
regler som gäller. 
Fotgängare hänvisas därför till de av kommunen plo-
gade och preparerade gator, gång- och cykelvägar som 
finns i och runt Antnäs.  

Mvh, 

/Stefan Larsson,  
Spårjouren ABK skidor. 

Bli medlem idag! 

Utan sina föreningar skulle en by som vår vara en betydligt stillsammare plats. Säkerligen 
är många glada åt att en rad aktiviteter i olika former äger rum och att byns intressen tas till 
vara gentemot Stadshuset och annan ”överhet”. 

Avgift för föreningsmedlemskapet är 100 kr /familj och år. Du som betalar in medlemsav-
gift deltar i utlottning av vinster vid två tillfällen per år, juni och december. 

Även om internet numera gäller, bifogar vi en inbetalningsavi som påminnelse.  
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Medborgarförslag: Alternativ utred-
ning om Vatten/Avlopp i Sörbyarna 

 

På 30 år har det inte investerats i VA i Sörbyarna. I 
och med att Kronan och andra områden prioriteras 
kommer vi att få vänta minst 30 år till. Kommunen 
vill växa med 10 000 till invånare. Med ett kommu-
nalt fungerade vatten/avlopp skulle Sörbyarna kunna 
bistå med tusen av dessa invånare. 

Den lösning kommunen hänvisar till är att ordna en-
skilda avlopp. Att ha ett enskilt avlopp är och kan bli 
en extrem utgift för den enskilde fastighetsägaren. 
Dels blir anläggning dyr att anskaffa sen ska den grä-
vas om ca var 15 år och vid en eventuell inspektion 
kan det krävas att det ska ske snabbare. Enligt natur-
vårdsverket står de enskilda avloppen för mer över-
gödning än de kommunala avloppen trots att antalet 
som nyttjar dessa är en tiondel. Även Luleå Kommun 
medger att enskilda avlopp inte är en bra lösning för 
vår natur.   

Detta gör att nuvarande VA beslut lägger en död hand 
för nybyggen och utveckling i Sörbyarna. 

Vi har förståelse för att anlägga helt nytt blir väldigt 
dyrt men varför har ingen alternativ utredning gjorts? 
Nu för tiden går det att effektivisera avloppsanlägg-
ningar mycket tack vare reclining. Detta innebär att 
man gjuter nya plaströr i dom gamla betongrören som 
finns. Detta gör att avloppsrören blir mycket effekti-
vare. Sen finns det även kompletterande lösningar om 
Va-nätet inte skulle hinna med under vissa perioder. 
För vatten kan det vara vattentorn som fylls upp under 
natten vilket gör att det finns vatten till alla på morgo-
nen när dom ska duscha. För avlopp finns det lik-
nande lösningar med dammar där vattnet/avloppet 
mellanlagras förrän det nattetid pumpas över till det 
kommunala avloppet. 

Vi anser att kommunen måste ta sitt ansvar och åt-
minstone utreda hur många fler fastigheter i Sörbyar-
na som skulle kunna ansluta sig om ovanstående 
punkter genomfördes samt till vilken kostnad. Vår 
förhoppning är att en sådan utredning skulle visa att 
minst 500 fastigheter i Sörbyarna kan ansluta sig och 
detta till en bråkdel av kostnaden mot att anlägga nytt.  

Därför kräver vi att en alternativ VA utredning görs 
som undersöker hur många fler hushåll i Sörbyarna 
som kan ansluta sig tack vare reclinade rör, vattentorn 
och dammar. 

 

/Ann-Christin Öhlund, ordf. Ale Byaförening 

/Ove Norlander, ordf. Alvik-Långnäs Byautv.förening 

/Vivi-Ann Strandberg, ordf. Antnäs Byautv. förening 

/Elaine Blomqvist, ordf. Ersnäs Byaförening 

/Erik Larsson,  ordf. Kallax intresseförening 

/Ulf Ebenfeldt, ordf. Måttsund intresseförening 
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Första Advent firande vid 
ICA Sörbyhallen 

Nu har det blivit en trevlig 
tradition att fira in första ad-
vent med att granen vid ICA 
tänds. En vacker symbolisk 
gest och ett trevligt inslag i 
mörkret som då infinner sig i 
slutet av året.  

 

ICA Sörbyhallen med Tomas 
och Jocke Stoltz anordnar 
minimarknad utanför ICA 
och Byaföreningen säljer lot-
ter bjuder på glögg och pep-
parkakor. Alviks blandade 
kör sjunger in julen och i år 
för första gången gick det ett 
fackeltåg från Ica till kyrkan.   

 

Julmarknad i Sörbygården 

Även detta år var det jul-
marknad i Sörbygården. Ar-
rangör som alltid var Aktiva 
Kvinnor i Antnäs.  

Det fanns otroligt mycket att 
köpa och tomten fanns på 
plats som vanligt.  

Om man ville kunde man 
sätta sig ner och fika av allt 
det goda hembakade  som 
fanns där. Det var elever från 
Stadsöskolan i Gammelstad 

som basade över fikat denna 
gång. Pengarna ska gå till en 
resa till Auschwitz i Polen. 
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Antnäs Byautvecklingsförening Styrelse 2017 

 

Ordförande: Vivi-Ann Strandberg, Kassör: Kristina Strandberg 

Sekreterare och ansvarig för Antnäsbladet: Carina Lundström 

Ledamot: Allan Larsson, Esbjörn Granberg, Monica Björk, To-
mas Gustafsson, och Karin Nilsson. Suppleanter: Stefan Lars-
son, Marcus Halse, Kjell Olsson, Elisabeth Olsson och Stefan 
Olsson.  

Revisor: Gunbritt Sandström, Revisorsuppl: Inga-Lena Berglund. 

 

Den fria skoteråkningen 
i Sörbyarna är hotad! 

Vad ser du i bilden?  

Ett härligt lössnötäcke att 
testa nya fartvidundret på. 
Häftigt! 

Jag ser en känslig ekologisk 
åkermark där någon kommer 
få stora skador på  

produktionen på grund av 
tjälbränna till följd av igen-
frusna täckdiken.  

Om du har förarbevis för sko-
ter så vet du redan vad tjäl-
bränna är. För den oinvigde 
kan jag berätta att tjälbränna 
är ett fenomen som ibland fö-
rekommer naturligt. Särskilt 
utsatta områden är norrsi-
dan av Lule älvdal samt i Ka-
lix och Torneå älvdalar.  

Gräset bränns då sönder av 
värme under snön, skador 

som orsakats av dåliga vint-
rar, med täta skiftningar mel-

lan tö och kyla, samtidigt 
som snötäcket varit för tunt 
för att ge något skydd. 

Samma sak inträffar när 
man kör med skoter över 
åkrar.  

Lantbrukarna tvingas då plöja 
upp foderfälten och så nytt 
gräs. I normala fall har foder-
producenterna kunnat bärga 
en andra skörd i slutet av au-
gusti, som då gett cirka 40 
procent av årsbehovet. 

Istället tvingas producenten 
kanske köpa in foder för att 
täcka årsbehovet, detta i en 
redan ekonomiskt pressad 
bransch. 

Livsmedelsverket har just 
uppmanat oss svenskar att 
bunkra mat för minst fem da-

gar, inför en potentiell krissi-
tuation. Ska vi då inte till-
sammans värna om de od-
lingar och den matproduktion 
som fortfarande finns kvar 
här uppe?  

Är det mer taggtråd och mu-
rar vi behöver i världen? El-
ler kan vi försöka respektera 
naturen och våra medmänni-
skor. Tillslut drabbar det ändå 
kanske dig, skoterförare på 
ett eller annat sätt.  

Det kan gå så långt att mar-
kägarna inte längre upplå-
ter sin mark för skoterleder 
i Sörbyarna.  

Så prata med era barn, ung-
domar, vuxna ja alla som fär-
das på skoter om detta, och 
uppmuntra inte till lössnökör-
ning på åkermark. 

All terrängkörning på åker-
mark är förbjuden. Läs mer  
om terrängkörningslagen på: 

http://www.notisum.se/rnp/sls
/lag/19751313.htm 

/Red 
Text och bild: Jenny Olsson 
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manusstop 

9 maj 

9 augusti 

7 november 
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Hanna 

 

Ända sedan jag gick ut gymnasiet 
har jag velat jobba, resa och prova 
på att bo utomlands. Jag har jobbat 
i två och ett halvt år och hunnit 
med några resor, men jag har ald-
rig varit hemifrån mer än 2 veck-
or. Jag vill verkligen utmana mig 
själv, och om det kommer i kom-
bination med att jag får delta i ett 
utbytesprojekt så är det ju perfekt. 
Så när jag fick höra om ANEAs 
utbyte med Frankrike nappade jag 
direkt. Det var precis något sådant 
jag letade efter. 

5 januari lämnade jag allt som är 
tryggt för mig (familj, vänner, 
jobb och lägenhet) och påbörjade 
mitt äventyr. Det var mixade käns-
lor, och det är det fortfarande, men 
de mesta oroskänslorna gick över 
när jag väl var framme i Novéant 
sur Moselle. En underbar liten by 

med vackra stenhus, magisk natur 
och välkomnande människor. Det 
var faktiskt lite häftigt när jag fick 
träffa borgmästaren och det visade 
sig att nästan hela byn redan visste 
vem jag var. Jag älskar sån upp-
märksamhet och då kände jag 
verkligen att jag var stolt att repre-
sentera Sverige och framförallt 
Luleå. 

Jag har bara varit här i två veckor 
men det har redan hänt så mycket. 
Det är hundra nya intryck varje 
dag och jag har konstant huvud-
värk. Men det är det värt. Då jag 
inte kan franska än är det ganska 
förvirrande och jag blir helt slut 
efter en dag på fritids. Jag blir im-
ponerad och tacksam när barnen 
försöker sig på både engelska och 
lite svenska. Vi leker mest, så på-
hittat teckenspråk funkar utmärkt! 

Frankrike är verkligen helt annat 
än Sverige. Kindpussar, efterrätt 
till varje måltid, baguetter och het-
sig trafik. Det är så roligt att få 

uppleva en annan kultur och sam-
tidigt få visa och berätta om sin 
egen. Jag tror att jag kommer lära 
mig mycket om det här landet då 
jag inte kommer hit som turist, 
utan får se hur vardagen för frans-
männen verkligen är. Det känns 
som att den här möjligheten får 
man bara en gång, så jag planerar 
att göra det bästa av varje dag här! 

/Hanna 

 

 

 

Nya Ungdomar 

Nya möten. Månader som utveck-
lar ens person. Den chansen har 
ovanstående Hanna W tagit. Hon 
är den fjärde i raden av volontärer 
som tillbringar fyra månader i vår 
franska vänort Novéant.  

Hanna bor inne i stan. Ingen av 
våra tre byars egna ungdomar 
(Alvik, Antnäs, Ersnäs) anmälde 
intresse. Därför överskred vi bya-

gränserna och sökte oss till cen-
tralorten. 

Perioden mars-juni kommer en 
ung man, 20-årige Jordan Legras, 
att på motsvarande sätt vara hos 
oss i de tre ANEA-byarna. Han 
kommer i tvåveckorsperioder att 
bo hos olika familjer och som vo-
lontär engageras i uppgifter på 
olika håll. Är Du intresserad av att 
knyta nya kontakter genom att ta 
emot Jordan under en tvåveckors-

period? Hör då av Dig till Elaine 
Blomqvist  smejob45@lulea.st 

Jordan 

 

Mitt namn är Jordan (red anm.: 

uttalas ung. schårdan) med efter-

namn Legras. Den 13 januari 

fyllde jag 19 år. För närvarande 

arbetar jag på Fritids i Novéant bla 

tillsammans med Hanna Wahl-

berg. 

 Jag har tagit studenten. Hur är jag 

som person? Jag gillar att umgås 

med folk, tycker om att resa för att 

uppleva nya länder, andra kul-

turer. Det är anledningen till att 

jag valt att vistas i ert fina land i 

fyra månader. 

 Vilka är mina förväntningar på 

denna kommande vistelse?  

Jag tror att jag kommer att för-

bättra mina kunskaper i engelska 

och jag ska försöka att lära mig en 

del svenska även om jag förstår att 

det är ett svårt språk. Alldeles sär-

skilt ser jag fram emot att möta ett 

sätt att leva som på många sätt 

skiljer sig ifrån det jag är van med. 

 Jag har hört en hel del  om era 

kulinariska specialiteter. Exempel: 

bakad potatis, renstek, köttbullar 

och sist men inte minst denna be-

römda surströmmingen. 

 Om några veckor ses vi, något jag 

verkligen ser fram emot. 

 /Jordan 


