
 

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 

1 

            Maj 2018 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya 

 bybor  

Välkommen 

 till byn! 

Kom och fira Nationaldagen/Antnäsdagen på   

Kvarnvallen    

 

     ANTNÄS  SIGNUM 

i   

Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts 

Charlotte  

Kalla 

På besök 

i Antnäs 

Ev. första  

lördagen i  

September 

Mer info  

kommer 

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 

Söndagen den 27 maj kl. 10.00 

Firar vi med en enkel gudstjänst på Kvarnvallens fäbod. 

Ta med egen fikakorg 

Byaföreningen bjuder på kaffe som är kokad över öppen eld. 

 

Antnäs Byaförening i samarbete med Sörbyakyrkan 

 

Varmt välkommen! 

 

Vid regn är vi i Sörbyakyrkan 

AntnäsdagenAntnäsdagenAntnäsdagen   201820182018   
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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 

Salong  

Morrhåret 

Tfn: 304 44 

Din frisör 

nära dig 

Bokning  

av  

Sörbygården 
 

Ska ni boka Sörbygården går det bra att 
ringa 

 

Marcus Halse 

073-5960762 

Antnäs Bagarstuga 
 

Bokning Inger Blom, tfn: 073-0629021 

 

 

                                                        Skötsel & underhåll: 

                                                        Marie Sundqvist, 

                                                        Tfn: 073-0373681 

                                                        Karin Enström, 

                                                        Tfn: 070-3616374 

                                                        Ägare: HF-Aktiva 

                                                        Kvinnor, Antnäs 
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Ordförande har ordet 

Var är våren? En aningen försenad 
kanske? Men vad gör det när fåg-
larna som hör våren och somma-
ren till har anlänt. Sädesärlan vip-
par med sin stjärt och spoven har 
kommit igång med sitt drillande 
och skatorna väljer omsorgsfullt 
pinnar till sitt bo. Från tiden efter  
jul och nyår har årsmöte och sty-
relsemöten hållits, byablad och 
medlemskort delats ut. Saknar du 
ditt medlemskort? Kontakta kassö-
ren. Byaföreningen planerar nu för 
vårens och höstens aktiviteter.  

Sörbygården har det inte hänt så 
mycket med sen sist vi rapporte-
rade.  Vi får avvakta kommunens 
agerande och se hur det går 
(framåt) i ärendet.  

Vad beträffar vandringslederna så 
har vi inte kunnat köra ut några 
spångar i vinter pga. all snö. 
Materialet är inköpt men vi måste 
avvakta tills det blir möjligt att ta 
sig ut i skogen. Lite spångning 
kommer det att bli, bl.a. mot Orr-
tjärnvallen där det är blöta partier. 

Broarna vid Kvarnvallen kommer 
att byggas på försommaren.  

Solanderleden kommer att invigas 
den 26 augusti, vi medverkar på 
Kvarnvallen med att grädda våff-
lor, eventuellt kommer det anord-
nas en stafett på de olika del-
sträckorna som leden går fram.  

Angående  lekparken så har Vi 
lagt fram ett önskemål till kommu-
nen om att utöka antalet gungor 
och en basketkorg för de mindre 
barnen, det hoppas vi sker i som-
mar. 

Sen har jag blivit ombedd att ta 
upp detta med sommarkatt.  Ett 
känsligt ämne för många och 
väldigt viktigt! 

Nu när sommaren kommer är det 
kanske några som skaffar katt, 
mysigt och kul med en söt liten 
kattunge, det tycker jag också,  
tyvärr händer det att en del katter 
blir lämnade utan hem och mat när 
vintern kommer och det blir kallt 
ute.  

Under den vinter som varit har det 
funnits katter utan hem. Som tur är 

har kattakuten kunnat ställa upp, 
men det är inte alltid det löser sig 
med dem.  

Nu ser vi fram mot sommaren 
och närmast blir det National-
dagsfirande och Antnäsdagen 
den 6 Juni, hoppas vi ses där.  

Som vanligt tar vi gärna emot tips 
och berättelser att publicera i Ant-
näsbladet. 

Med hälsning 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf. i ABUF  

Styrelsen för Antnäs  

Byautvecklingsförening 2018 

antnasby@gmail.com   

Ordf: Vivi-Anne Strandberg 

Kassör: Kristina Strandberg 

Sekreterare: Carina Lundström 

Ledamot: Monica Björk, Tomas Gus-
tafsson, Karin Nilsson, Kjell Olsson, 
Elisabeth Olsson. 

Suppl: Stefan Stark, Marcus Halse, 
Stefan Olsson, Tommy Persson. 

www.antnas.se    

 

Antnäs Byamän höll den 12 
mars 2018 sitt årsmöte och 
valde då ny ”Byaålderman” 
eller rättare sagt Ordförande, 
som är det korrekta.  

Glädjande är att det blev en 
kvinna, Jenny Olsson.   

Hon är röntgensjuksköterska, 
tvåbarnsmamma, barnfödd 
och uppvuxen i Antnäs.  

 Aldrig tidigare har det suttit 
någon kvinna på denna post i 
Antnäs, varför det är extra 
roligt att vi stolt kan skriva 
historia med att vara bland de 
första att välja en kvinna (till 
denna post) ur jämställdhets-
perspektiv.  

På bild tillsammans med en 
tidigare ”Byaålderman” Arne 
Nyström. Vi önskar Jenny 
lycka till med sitt arbete. 

Ny ”Byaålderman” Ordförande i Antnäs 



4 

Alla ni som kör som fortare än 30 

SAKTA NER! 

Det är bara 30 på vägarna inom byn 

och 

Alla ni som är ute och promenerar 
utan reflex…. 

ANVÄND REFLEX! 

Det blir så mycket säkrare på byavä-
garna då. 

Detta händer i Antnäs 

En önskan från de som tömmer 
hundlatrinerna, Låt inte hunden 
pinka mot 
latrinerna 
och det gäl-
ler även 
postlådor… 

Tack på  

förhand. 

Manusstopp Antnäsbla-
det 2018 

7 augusti , 6 november 

2019 

5 februari 

Majbrasan i Antnäs  

Ett tillägg till artikeln om Bäri-oll, ett 
namn på en av bröderna föll bort. 
Manne Olsson född 1923 och död 
2011. Jobbade som mosaikläggare. 

Lite tråkigt att se att klott-
ret har kommit tillbaka 
till Antnäs.  

Hur ser det ut i 
Antnäs? 

Inbillar jag mig eller har 
det blivit mer skräp i 
dikena det sista året? 
Eller är det så här varje 
vår?  

Hur som helst vill jag 
uppmärksamma allt 
skräp som är i vår by.  

Skulle det vara möjligt 
att försöka hjälpas åt att 
rensa Antnäs från skräp 
och få en mer trevlig 
omgivning? 

HÅLL ANTNÄS RENT 
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Trevligt besök i skidspåret 

Påsklovet närmade sig sitt slut och 
Antnäs BKs skidungdomar var 
samlade för en extraträning. Da-
gen till ära hade vi fått besök av 
allas vår skiddrottning Charlotte 
Kalla! Aldrig har vi haft så stor 
publik under våra träningar som 
när Charlotte deltog i ett av lagen 
när den yngsta gruppen spelade 
doppboll och åkte korta stafetter. 
Andra halvan av träningen åkte 
Charlotte en runda med de äldre 
ungdomarna i våra fina skidspår. 
Efter träningen blev det stockning 
i vårt lilla klubbhus. Barnen och 
ungdomarna kunde fika och prata 
lite med Charlotte, känna på hen-
nes medaljer från OS och de fick 
även med sig kort med autografer 
hem. Utanför klubbhuset fanns 
även ett gäng basketungdomar 
hoppades på en glimt av Charlotte. 
Även de fick komma in i stugvär-
men och dela stunden med oss. 
Avslutningsvis blev det fotografe-
ring av skidgänget med Charlotte i 
mitten. Stunder som denna är otro-

ligt roliga och viktiga som inspi-
ration för våra unga åkare. 

Tack Charlotte för att du kom på 
besök! 

Tack Axel och Elsa för att vi fick 
låna er kusin en stund, och Stefan 
för att du gjorde detta möte möj-
ligt! 

 

Skidledarna i Antnäs BK 

Tvätta bilen säkert! 

Du vet säkert att tungmetaller som 
bly, kvicksilver och kadmium är 
skadliga för oss människor; att unga 
tjejer och kvinnor i fertil ålder inte 
ska äta insjöfisk mer än någon gång 
per år för att undvika fosterskador på 
nervsystemet, skelettet och njurarna 
hos framtida barn; att metaller som 
krom är allergiframkallande och så 
vidare. Dessa metaller är även giftiga 
för andra djur och växter i vår omgiv-
ning, precis som kemikalier i bil-
vårdsprodukter. Detta är anledningen 
till att du inte ska tvätta din bil på 
uppfarten!  

Allt dagvatten som rinner på byns 

gator samlas i diken och bäckar som 
leder ut till bad- och fiskevikarna 
längs kusten här i Sörbyarna, helt 
orenat från gifterna.  

Tvätta bilen på en biltvätt när du ändå 
åker till stan för att uträtta ärenden. 
De har speciella oljeavskiljare som 
renar vattnet.  

Om du måste tvätta bilen hemma, kör 
upp den på en jämn gräsmatta så att 
tvättvattnet filtreras genom jorden 
innan den rinner vidare i våra vatten-
drag. Använd miljövänlig avfettning 
och bilschampo så sprider du mindre 
skadliga kemikalier i vår genom-
samma omgivning.  

Alla vi som använder kemikalier är 
enligt lagen skyldiga att vidta de åt-
gärder som behövs för att skydda 
människors hälsa och miljön. Visst 
vill vi kunna äta fisken som vi pimp-
lat upp och låta våra barn bada i rent 
vatten även i framtiden!? 
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Årsmöte 2018 
Samtliga medlemmar i Antnäs BK in-

bjuds till årsmöte 

Måndagen den 4 juni kl. 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga 

 

Mötesdagordningen upptar bland annat: 

Behandling av berättelse över 2017-
2018 års verksamhet 

Fastställande av budget 2018-2019 

Val av styrelser och övriga förtroende-
uppdrag 

Behandling av eventuellt inkomna mot-
ioner 

 

Motionerna ska mailas till: 

abk@antnasbk.com 

Senast  7 maj kl. 17.00 

 

Dagordningen kommer att finnas utlagd 
på vår hemsida eller för avhämtning på 
kansliet. På kanslier finns även övriga 

årsmöteshandlingar senast en vecka före 
årsmötet.  

Vi bjuder på fika 

 

Välkommen! 

 

Bilbingo 2018 
 

Speldagar: Måndagar 

25/6, 2/7, 9/7,  

16/7, 23/7, 30/7  

Och finalen 6/8 

 

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:-/ 100.000 :- 

Behållningen går till vår ungdoms-
verksamhet Skidor, hockey och bas-
ket, samt underhåll av Antnäs elljus-

spår/hockeybana. 

 

Kom ihåg att ta med spelunderlägg. 

Välkommen till vårt populära BIL-
BINGO I ANTNÄS! 

Info om hur man spelar bingo, spel-
plan och speldagar finns på hemsidan 

www.antnasbk.com  

STREETBASKETPLANEN 
Streetbasketplanen vid sporthallen i Antnäs har nu 
tinat fram och bjuder in till härlig spontanidrott. Bol-
lar finns att låna vid Antnäs BKs kansli för den som 
vill åka förbi och skjuta eller spela. 



7 

BASKET 

Den 8 april hade basketsektionen 
sin gemensamma och uppskattade 
avslutning tillsammans. Alla spe-
lare deltog i mångkamp i mixade 
lag där de äldsta spelarna fick öva 
på sitt ledarskap genom att ta hand 
om sin grupp och hjälpa dem ige-
nom alla moment - något de fixade 
galant! 

Alla föräldrar, syskon och andra 
medföljande bjöds på fika och sist 

av allt spelades den årliga derbyt 
mellan sektionens coacher och de 
äldsta lagen - spelarna vann kam-
pen men coacherna kämpade bra. 

Vi passade också på att lyfta fram 
våra fantastiska coacher som un-
der säsongen genomfört drygt 400 
träningar! 

Vi hyllade även vår Ungdoms-

grupp som haft till uppgift att lyfta 

fram ungdomarnas åsikter och för-

slag på förbättring i verksamheten. 

Vår fantastiska spindel i nätet på 

kansliet, Carina Wennström fick ta 

emot blommor och choklad med 

tillhörande ovationer för det otro-

liga arbete hon gör för föreningen 

och sist men inte minst lyfte vi 

fram sektionens två första ung-

domstränare, Malte Nordlund och 

Ida Pylvänäinen. Nu hoppas vi på 

att kunna få ännu fler framtids-

coacher! 
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