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  November  2018 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya 

 bybor  

Välkommen 

 till byn! 

 

     ANTNÄS  SIGNUM 

i   

Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts 

Julmarknad 
25 November 

11.00  -  14.00 

Sörbygården 

Varmt Välkommen 
Arr: Aktiva Kvinnor Antnäs 

Läs mer på sid: 4 

 

Antnäs Byagran 
Tänds 

Söndagen den 2 december  

Klockan 15.00 

Välkommen! 
 

Läs mer på sid: 5 
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Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

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 

Bokning  

av  

Sörbygården 
Ska ni boka Sörbygården  

går det bra att ringa 

 

Marcus Halse 

073-5960762 
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Invigning av Solanderleden 

 

I samband med Solanderledens 
invigning från Jävre till Kallax 
Flygplats, den 26 augusti 2018, 
hade även Antnäs Byautvecklings-
förening ”öppet hus” på Kvarnval-
len. 

Dagen började med en vandring 
från Sörbyhallen/Kyrkan i Antnäs 
via Skärsfäbodarna, Orrtjärnval-
len, Mittivallen och slutmålet för 
det 20-tal vandrare som deltog var 
Kvarnvallen. 

Ordföranden Vivi-Anne Strand-
berg invigde symboliskt med att 
klippa ett band för att vår vand-
ringsled (och Norriskogens kultur-
led) nu är en del av Solanderleden 
och önskade alla besökare unga 
och gamla som på olika sätt anslöt 
till Kvarnvallen hjärtligt välkomna 
till denna dag i strålande solsken. 

Där sålde föreningen våfflor gräd-
dade över öppen eld och kaffe 
även det kokt över den öppna el-
den, givetvis serverades saft till 
alla barn. 

 

Solen strålade och kön till våffel-
baket var lång, men i den kön 
fanns inga sura miner. 

Det var en trevlig och uppskattad 
dag för alla drygt 100 besökare, 
även för oss som arrangörer. 
Många av besökarna önskade att 
detta skulle bli en tradition. 

 

Antnäs Byautvecklingsförening 
tackar Er alla för  

En trevlig dag ute på Kvarnvallen. 

 

Höst & Skördemarknad 

Den 8 september var det dags igen 
för tredje året i rad anordna Höst 
& Skördemarknad i Antnäs. I år 
var det förutom Byaföreningen 
och Aktiva Kvinnor tretton säljare 
på plats. Det fanns mycket att 
handla, potatis, bakverk, bröd, 

saft, gelé, honung, bär, ljusstakar, 
akvarellmålningar, mössor, pann-
band, disktrasor, grönkål, ägg, 
armband växter, hemstickat, rotsa-
ker, senap, olika dressingar, mm. 
Vi hade tur med vädret, strålande 
solsken och många besökare.  

Byaföreningen sålde hamburgare 
och fick åka till affären och köpa 
mer av allt. Trodde inte det skulle 

komma så här många denna dag! 
Men det gjorde det och dagen blev 
lyckad. En trevlig tillställning som 
förhoppningsvis fortsätter nästa år. 

 

Tack till alla som gjorde denna 
dag så trevlig! 

/red. 
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Det här händer i Antnäs.. 

Tomten i Antnäs  

har fullt upp! 

 

Hälsa på vid tomtens Gammel-
hus som finns på Spelmansvä-
gen 12, ett rött gammalt hus.  

Han har så mycket att göra nu 
till jul så han kan inte lova att 
han finns där just när ni kom-

mer på besök. 

 Lämna gärna din önskelista i 
tomtens vita brevlåda som sitter 

på gammelhuset. 

 
Traditionell  

julmarknad  
Sörbygården 

 

Söndagen 25 november  

11.00  -  14.00 

Försäljning av Hantverk,  

mjukkakor, konst, stickat,  

lotteri mm. 

Tomten är på plats för alla barn. 

Fika finns att köpa 

 

Varmt välkommen! 
 

Arr: Aktiva Kvinnor Antnäs 

 

 

Träffa tomten på 
Kvarnvallen 

Besök Fäbodarna på  

Kvarnvallen   

Söndagen den 9 december 

Då kommer tomten att vara 
där, 

tomtenissar bjuder på saft och 
pepparkakor. 

Mellan kl: 13.00-15.00  

det är då det händer…. 

Tomten och tomtenissar  

på Kvarnvallen! 
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Årsmöte 2019 

3 februari  

Kl: 18.00 

Sörbygården 

Välkommen/ABUF 

Välkommen  
Den 2 december 

Klockan 14 - 15.30  

Till ICA Sörbyhallen 
I samband med att granen tänds så kommer 

Byaföreningen att bjuda på glögg och  

pepparkakor.  

Lotteri som vanligt och så får vi veta vilka 
som vann på medlemsnumren detta år. 

 

Alviks blandade kör sjunger in advent. 

 

Fackeltåg till Kyrkan för de som vill, 

avslutar eftermiddagen omkring 15.30. 
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Badminton 
 
Söndagar kl 20-21 i Antnäs Sporthall spelar ett antal motionärer badminton. Alla är väl-
komna att komma och spela på denna tid som Antnäs BK har bokat. 
Enda kravet är att Du är medlem och är Du inte det så löser Du medlemskap i ABK. 
Kontakta ABK:s kansli telefon 303 45 vardagar kl 10.00-14.30 eller via 
email abk@antnasbk.com 
Ingen föranmälan behövs, men kolla innan Du kommer med Håkan Karlsson som har tag-
gen till hallen att dom är på plats då. 
Håkan har mobilnummer 070-645 45 19. 
Välkommen! 

Information från Antnäs jaktklubb 

 

Antnäs jaktklubb arrangerar Nordiskt mästerskap för 
stövare i Antnäs under tiden 1/12 och 2/12. Mäster-
skapen kommer att genomföras i Norriskogen 

(Kvarnvallen) och på Skäret. Det är tacksamt om det 
respekteras att inga andra hundar finns i området  

under den tid som mästerskapen pågår. Det stör de 
hundar som deltager. 

 

Hösten har varit fin för alla som bedrivit jakt i Ant-
näs, vädret har varit perfekt i alla avseenden. 

Beståndet av vilt har varierat beroende på vart man 
har bedrivit jakten. 

Älgjakten är i sin slutfas, vad gäller resultatet har det 
varit bra med älg, varför de vuxna älgar som tillde-
lats har blivit fällda. Kalvbeståndet är dock mindre 
detta år. 

det har medfört att den tilldelning som vi haft ej sä-
kert kommer att fällas!  

 

 

Håkan Nilsson/ Antnäs jaktklubb. 

mailto:abk@antnasbk.com
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Ordförande har ordet 
 

Det är nästan så man förstår hur björnarna känner 
sig. Mörkt och ruggigt …, de är smarta som går i ide 
och sover tills dagarna blir ljusare och varmare. För 
oss blir det kanske snart vitt och fint på marken när 
snön kommer. Då kan vi åka ut på en spark- eller 
skidtur. 

För byautvecklingens del är sommaraktiviteterna 
avslutade, gräset är klippt, trädgårdsmöblerna är ma-
gasinerade. Vi har haft en del aktiviteter under som-
maren, som uppskattats, både av bybor men även 
utomstående som varit på besök. Framför allt tänker 
jag på invigningen av Solanderleden, både de som 
vandrade, men även de som bara kom upp till 
Kvarnvallen och fikade.  

Nu väntar advent och vi kanske ses vid vårt årligt 
återkommande firande vid ICA Sörbyhallen med 
värmande glögg och pepparkakor, lotteri, dragning 
på medlemslotteriet och sång av Alvikskören.  

Min förhoppning är att vi kan fortsätta utveckla byn, 
men vi måste få draghjälp med förslag, (av byns in-
vånare) på vad som skulle kunna vara genomförbart.  

Till alla företagare: det finns ju möjlighet att mark-
nadsföra sitt företag på Antnäs byautvecklingsför-
enings hemsida, det kostar ingenting. Tag kontakt 
med vår sekr. Carina Lundström så lägger hon in 
det. 

För allas bästa, kom ihåg att använda reflex när 
ni är ute i mörkret. 

Till sist vill jag önska alla En riktigt God Jul och Ett 
Gott Nytt År! 

Vivi-Anne Strandberg 

 Innan Antnäs by blev till 

år: 900 – 950 

Att det funnits en fast, men 
mycket gles befolkning i Norr-
bottens kusttrakter redan under 
vikingatiden visar vissa arkeolo-
giska fynd. 

Antnäs läge och höjd över havet 
sätter en naturlig gräns för bo-
sättningar bakåt i tiden. 

En karta ritad på 900-talet av 
strandlinjen, visar att Antnäs då 
verkligen låg på ett näs ut i ha-
vet. Större delen av norra byn 
låg på detta näs och den södra 
bydelen låg fortfarande under 
vatten. Det betyder inte att vi 
kan säga att byn är från 900-
talet. 

Den ev. tidigare befolkningen 
borde ha bott högre upp i nord-
västlig riktning från kusten. Man 
vet inte vilka de var som var bo-
fasta eller nomader och som 
brände sina döda eller kokade 

sin mat på det som idag är höga 
bergsidor, men som då var öar 
eller uddar. 

 Grälande bröder: 1300 – 1350 

En sägen säger, att tre bröder 
Erik, Ante och Mårten var de 
första byggarna i byarna här De 
lär ska ha varit från södra Fin-
land och Åland och befolkat 
samt koloniserat bygderna här. 
Detta antagande görs bl.a ef-
tersom många Åländska ortnamn 
slutar på -näs, -vik, etc. De kom 
i gräl om gränserna för sina om-
råden, eftersom de ansåg sig bo 
för nära varandra, trots att det är 
åtskilliga kilometrar mellan Ers-
näs, Antnäs och Måttsund. 

Denna sägnen nedtecknades 
första gången på 1920-talet, men 
det finns många liknande bebyg-
gelsesägner från andra håll om 
bröder som råkar i samma bry-
deri, när de väl slagit ner sina 
bopålar. 

  

Två bydelar: 1300 – 1400 

En rimlig gissning är att byn 
kom till under tidigt 1300-tal och 
sträckte sig efter två åsryggar. 
Byn har sedan dess delats in i 
”nåriböyn” och ”söriböyn”. 

Först i början av 1300-talet hade 
näset blivit stort nog att rymma 
en del åkermark, vilket torde 
vara förutsättningen för en fast 
bebyggelse. 

 Den 4 september 1482 blir 
Antnäs offentligt för historien: 

Denna dag nämns Antnäs by vid 
namn i en officiell handling. 

Laurens Nilsson 
från”Anthenaes” vittnar vid en 
rättegång enl. Stockholms stads 
tänkebok, vid en rättegång, en 
arvstvist som gällde laxfiske i 
Torne älv. 

Självklart är Antnäs by äldre än 
dessa dryga 500 år som tänkebo-
ken vittnar om. 
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Slutrapport volontär 

 

Efter fyra månader i den lilla byn 
Novéant-sur-Moselle i nordöstra 
Frankrike har jag varit med om 
mycket och fått göra nya saker 
som jag aldrig skulle gjort ifall jag 
var hemma i Sverige.  

Arbetet, som jag hade som huvud-
syssla fyra dagar i veckan, bestod 
av fritids med barn från 6- till 11-
åringar.  

Vid 11-tiden började dagen med 
lunchtimman, vilket var egentlig-
en bara att följa med barnen till 
matsalen och sedan servera mat. 
På eftermiddagen var det lekar, 
spel, pyssel, med mera.  

Boendet var med flera olika famil-
jer, 2-4 veckor hos samma familj. 
Det skiljde sig från familj till fa-
milj när vi åt middag, vad vi 
gjorde på fritiden och såklart på de 
i familjen. Ibland var det äldre par 
som jag fick bo hos, vars barn 
hade flyttat hemifrån, i andra fa-
miljer var det jämngamla barn 
som fortfarande bodde hemma 
men pluggade.  

I början hade jag problem med 
språket, och talade därför oftast 
engelska. Hälsningsfraser och lik-
nande försökte jag säga på franska 
så gott jag kunde, men det märktes 
oftast av fransmännen att de inte 
tyckte om mitt uttal, men jag för-
sökte vidare iallafall. Om jag hade 
vetat hur språket skulle påverka 
min vistelse hade jag pluggat mer 

innan jag landade i Luxembourg.  

Jag skulle säga att den största 
skillnaden mellan Frankrike och 
Sverige är artighet. När vi gick på 
promenader sa vi "bonjour!" till 
alla som vi gick förbi, fastän vi 
inte visste vem den personen var. 
För mig kändes det lite underligt, 
men efter ett tag började jag vänja 
mig vid det.  

Måltiderna är förstås en annan sak 
som skiljer sig stort. Lite senare än 
vad jag är van vid i Sverige, lun-
chen är runt 12-13 och middagen 
efter 19. Det enda problemet med 
det var att jag var oftast väldigt 
hungrig i några timmar innan det 
var dags att äta.  

De franska ungdomar som jag 
träffade var ungefär som svenska 
ungdomar, förutom att de påminde 
mycket mer om vuxna i sin närhet. 
Till exempel med artigheterna 
som jag berättade om tidigare; 
många ungdomar hälsade med 
kyssar på vuxna och på sina jämn-
gamla, något som skulle vara lite 
underligt i Sverige tror jag. An-
nars var de ungefär som svenska 
ungdomar, de spelar tv-spel, går 
och shoppar, ser på film.  

Det jag tar med mig från dessa 
fyra månader är nog förmågan att 
kommunicera med människor på 
ett annat sätt än bara språk; det var 
mycket gester och Google översätt 
i början.  

Samt att kunna arbeta på olika 
sätt, nu har jag varit med om att 

jobba med barn - något som jag 
aldrig gjort innan - och fick se hur 
fritids i Frankrike fungerar.  

Jag tar nog också med mig att bo 
och arbeta i ett annat land, något 
som jag alltid velat göra - och nu 
känns det ännu mer välkommet i 
min framtid att jag flyttar utom-
lands och arbetar.  

De råd jag har till kommande vo-
lontärer är nog att plugga upp på 
franskan innan du reser iväg. Det 
finns tid såklart att plugga franska 
när du är där, men det är uppskat-
tat av fransmän när du kan 
franska. Samt att ha en stor fantasi 
för fritids med barnen. 

/Elsa Estling 

(Elsa Estling är  den femte  EVS- volontä-

ren som vistats en fyramånadersperiod i 

"Novéant sur Moselle" i Frankrike för 

ANEA:s räkning. )ANEA är en vänorts-

förening som består av byarna Alvik, 

Novéant, Ersnäs och Antnäs.  

 

Bill och Erica har represen-

terat Antnäs Shotokan Ka-

rateklubb under SM-

tävlingarna i Skellefteå den 

29/9. 

Bill vann SM silver och 

Erica vann SM brons.  

Ida från Antnäs Shotokan 

Karateklubb har varit och 

tävlat i DM. 

Brons i Lagkata och brons-

medalj i Kata. 

Stort Grattis! 

Foto & Coach: Elin Stark 


