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     ANTNÄS  SIGNUM 
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Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts

   

Antnäs  

Byagran 
Tänder vi  

Söndagen den 1 dec. 

Klockan 15,00 

Välkommen! 
 

Läs mer på sidan 7 om vad som händer den dagen. 

Julmarknad i  

Sörbygården 
Söndagen den 24 nov 

Kl. 11,00 - 14,00  

 

Välkommen! 
Arr: Aktiva Kvinnor Antnäs 

Sörbygårdens  

vara eller icke vara 
Läs mer på sid:8 
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Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

Bokning av Sörbygården 

Ska ni boka Sörbygården  

 

går det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 

Marie Sundqvist,  

Tfn: 073-0373681 

 Karin Enström,  

Tfn: 070-3616374 

 Ägare:  

HF-Aktiva Kvinnor,  

Antnäs 

Antnäs Bagarstuga 
 

Bokning Majvi Johansson, tfn: 070-2066018 

 

 Skötsel & underhåll: 
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Solanderledens dag och 
våffeldag på Kvarnvallen 

Söndagen den 25 augusti var det 
Solanderledens dag, från Byske i 
söder till Kallax i norr var det folk 
ute och vandrade leden , en del 
korta sträckor en del säkert lite 
längre. Den här dagen passade 
många på att anordna aktiviteter 
efter leden, här  i Antnäs hade By-
aföreningen våffeldag på Kvarn-
vallen.  

Klockan tio på söndagsförmid-
dagen startade det ett gäng från 
ICA för att vandra och ta del i en 
guidad tur med Kristina Strand-
berg.  

Vi som inte gick leden for upp på 
Kvarnvallen för att elda och 
värma upp våffeljärnen, allt tilla-
gades över öppen eld. Vädret var 
väl inte det bästa men det höll tätt 
nästan ända tills vi slutade.  

En snabb överblick så tror vi att  

ungefär 60 personer kom under 
dagen för att äta våfflor, unga som 
gamla. Det var jättetrevligt.  

     Ordförande har ordet 
 
Hösten har infunnit sig och vi 
får sitta inne med tända ljus 
och bara njuta. Vi har just fi-
rat halloween och det var lite 
kusligt med alla spöken som 
kom på besök, men de var 
snälla kan jag lova.  

Nu har vi avslutat sommarens 
aktiviteter och tar tag i nya 
utmaningar. Fäbodaleden är 
nu spångad klart och det är 
bara underhåll av densamma 
som kommer att gälla framö-
ver. 

Under våren/hösten har vi 
träffat byns föreningar i pro-
jektet Hela Sverige Ska Leva. 
En bygdeutvecklingsplan har 
gjorts för Antnäs inom olika 
områden.  Resultatet som vi 
gemensamt kommit fram till i 
det arbetet är att ABK gör en 
ansökan om bidrag till för-
bättring av elljusspåret. Vi 

håller tummarna att pengar 
beviljas till detta. Efter att det 
slutgiltiga materialet är klart 
sammanställt och godkänt 
ska det presenteras för kom-
munen och fastställas.  De 
berörda föreningar som varit 
med och tagit fram underla-
gen kommer att få den slut-
liga versionen. Sen får vi gå 
vidare och fundera vad som 
kan bli nästa projekt.  

Vad beträffar Sörbygården är 
det tänkt att Byaföreningen 
skriver kontrakt med fritids-
förvaltningen på prov för ett 
år fr.o.m. januari 2020. Det 
har gjorts en hel del i lokalen 
och det kommer att ”piffas” 
upp allt eftersom. Nu hoppas 
vi att uthyrningen ska ta fart 
och alla spridda rykten om 
mögel i huset UPPHÖR då 
inget mögel har kunnat på-
visas. Låt vårt byahus också 
bli en plats där man kan ha 

olika slag av aktiviteter både 
dag/kvällstid. Det är bara 
fantasin som sätter stopp. 
Snart är det 1:a advent och vi 
ordnar då som tidigare år 
med ljuständning av granen 
tillsammans med ICA Sörby-
hallen, lotteri, medlemslotteri 
och så bjuder vi på glögg o 
pepparkakor.  

Till slut vill jag tacka alla 
som ställt upp med ideellt ar-
bete under året, sponsorer 
och ABUF:s styrelse. Vi ses 
2020 med nya friska tag och 
med förhoppning att fler vill 
vara med och utveckla vår by 
så att den blir ännu bättre.  

Ha nu en riktigt trevlig jul o 
nyårshelg när den infinner 
sig. 

 

Med hälsning 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf.    
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Högtidlig skolstart vid 
Antnäs skola 

 

Skolåret för eleverna i Antnäs skola 
inleddes den 23 augusti som jubile-
umsfest för skolans 30-åriga existens. 

Skolans 140 elever och 18 pedagoger 
paraderade med egentillverkade text-
vimplar och musikinstrument. Para-
den gick från skola till aktivitetspla-
nen vid Antnäs sporthall. På aktivi-
tetsplanen mötte Luleå kommuns kul-
turskola upp med instrument för mu-
sikalisk underhållning och stöd till 
elevernas körsång. Disciplinerat satte 
samtliga elever sig till rätta på aktivi-
tetsplanen och Antnässkolans rektor 
Ann-Charlotte ”Lotta” H Jonsson 
inledde med välkomsthälsning till 
nya elever för läsåret samt också till 
alla eleverna som gått några år i Ant-
nässkolan.  

 

”Lottas” jubileumstal gav en historisk 
tillbakablick om Antnässkolans från 
tidigt 1900-tal till idag. I sitt tal 
nämnde hon bland annat den dåtida  
skolans  undervisning i hemmiljö och 
utvecklingen fram till dagens datum. 

 

Jubileumstalet avslutades med en 
arbetsuppgift till samtliga elever. 

– Hur tror ni att Antnäs skola ser ut 
om 30 år? Ni får ta pedagogerna till 
hjälp i ert tankearbete, avslutade Ann
-Charlotte H Jonsson.   

 

Efter jubileumstalet blev det musika-
lisk underhållning under ledning av 
skolans musikläraren Rosi Daniels-
son. Eleverna deltog med stor glädje i 
sångerna och deras instrument kom 
till flitig användning. 

- Inom gruppen pedagoger bildade vi 

en arbetsgrupp redan förra skolåret 
som diskuterat fram tänkbara aktivi-
teter för att uppmärksamma skolans 
30-åriga existens. Elevernas medver-
kan i jubileet med parad, sång och 
musik, såg vi som en naturlig del och 
självfallet ett sätt att lära eleverna att 
uppträda i större sammanhang, säger 
MarieSundqvist. 

 

Som avslutning på den första skolda-
gen tågade eleverna åter till skolgår-
den där dom bjöds på varsin välsma-
kande glasstrut av Antnäs byaut-
vecklingsförening och HF – Aktiva 
kvinnor i Antnäs. Den första skolda-
gen för läsåret var därmed slut och 
eleverna vandrade hem för att berätta 
hur den första skoldagen och jubile-
umsfirandet varit.   

 

/Reidar Jönsson 

Skidinformation  
Våra fina skidspår i Antnäs under-
hålls av föreningens spårjour som 
i dagsläget består av 14 frivilliga 
personer. Spårjouren lägger ner 
sin fritid på att preparera skidspå-
ren i ett rullande schema och arbe-
tet kan ta upp till mellan 8-10 
mantimmar per gång beroende på 
snömängd och väderlek. Med 
största respekt för vår engagerade 
spårjour vill vi påminna om vad 
som gäller i spåret:   

* Vid besök på det preparerade 
elljusspåret ska du ha skidor på 
fötterna.   

* För att underlätta spårdragning-
en och efter önskemål från skid-
tränarna har skidsektionen beslutat 

att ändra tiderna för skidåkning 
med draghund till ONSDAGAR, 
LÖRDAGAR och SÖNDAGAR 
mellan kl. 19.30-22.00. Sprid 
gärna informationen vidare till alla 
skidåkande hundvänner.   

* Draghundar skall vara kopplad 
till skidåkaren och de skall rastas 
innan skidturen samt att hundföra-
ren skall plocka upp efter sin hund 
om olyckan ändå skulle vara 
framme. 

 * Belysningen tänds vid skym-
ning och släcks kl. 22.00.   

* De preparerade spåren innefattas 
inte av allemansrätten eftersom 
det är en skidanläggning. Där gäl-
ler speciella regler för fotgängare. 
De hänvisas till de av kommunen 
plogade och preparerade gator, 

gång- och cykelvägar som finns i 
och runt Antnäs alternativt till 
skoterspåren om man vill prome-
nera i skogen.   

Det är inte tillåtet att gå i skid-
spåren eller på den pistade ytan!  

 

Om du är intresserad av att hjälpa 
till med att preparera skidspåren 
tillsammans med vår spårjour är 
du varmt välkommen att höra av 
dig till oss!  
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Populär bingofinal i 
Antnäs 

Publikrusning och slutsålt när vinster-
na skulle fördelas. 

Bilparkeringen blev snabbt fylld och 
reservutrymmen vid och omkring 
sporthallen fick tas i bruk. 1500 – 
1700 deltagare hade lockats till fina-
len för Antnäs bilbingo den 12 au-
gusti. 

 

- Jag har varit med samtliga åtta 
bingokvällar och varje gång har jag 
varit lite orolig över att inte våra kun-
der ska komma, men den oron är 
borta nu,  säger Roland Brandlöv, när 
han på avstånd blickar ut över den 
fyllda parkeringsplatsen. 

 

Antalet bilar, med 2-3 personer i 
varje bil, beräknades till fler än 500. 
Inne i Sporthallen hade 125 personer 
tagit plats vid bord som förbokats. 
Köerna till försäljningen av bingob-
rickor, Freeplay och annat spelmateri-
al ringlade långa två timmar före 
bingostarten klockan 19. 

– Jag är egentligen ingen spelare, 
endast någon liten vinst under alla 
åren jag varit här på bilbingo men jag 
tycker det är så trevligt med den soci-
ala samvaron. Det är så roligt att 
träffa såväl nya som gamla bekanta. 
Kan jag bidra med lite inkomster till 
föreningens verksamhet så gör jag det 
med glädje, berättar en spelare som 
vill vara anonym. 

 

En viss oro spred sig bland de som 
svarade för försäljningen. Kommer 
bingobrickorna och Freeplay att ta 
slut? När bingofunktionären, spelut-

roparen Kikki Wennberg, startade 
bingospelet var endast ett begränsat 
antal spelbrickor kvar och Freeplay 
var helt slut. 

– Intäkterna från sommarens åtta 
bingospel har gett ett bra resultat. Ett 
resultat som till stora delar är predes-
tinerat till klubbens idrottande ungdo-
mar. Vi har ett hyggligt läge, det vill 
säga inget ekonomiskt krävande be-
hov av maskininvesteringar eller 
andra kostnadskrävande utgifter och 
det innebär att vi troligen kan vara 
lite generösare med medel till klub-
bens ungdomar inom hockey, skidor 
och basket, säger Yvonne Widmark, 
bingoansvarig i Antnäs BK. 

 

Även till försäljningen av fika och 
hamburgare ringlade köerna långa. 
Redan innan bingospelet började 
hade man sålt slut på hamburgare och 
i fikaförsäljningen var det nära nog 
slut på alla goda bakverk. Ansvarig 
för Antnäs BK:s bilbingo, Yvonne 
Widmark, fick skyndsamt besöka 
affären för skaffa mer hamburgare, 
fikabröd och läsk. 

– Det här är inte sant! Slut på ham-
burgare och vi har ännu inte kommit 
till spelpaus, säger grillmästaren To-
mas Eriksson. 

 

Antnäs BK har bedrivit bilbingo un-
der 18 års sommarmånader. Det bör-
jade blygsamt sommaren 2000 med 
den tidens mått mätt ganska bra be-
söksfrekvens och resultat. Under åren 
har deltagarantalet ökat och framför-
allt allt av långväga besökare. Även 
fler yngre deltagare har sökt sig till 
Antnäs för att delta i bingospelet. 

 

Håkan Nilsson, 
har varit funkt-
ionär under 
många år. 

 

– För mig är det 
naturligt att 
hjälpa till med 

bilbingo och annan verksamhet som 
bedrivs i föreningen. Det är bra för 
boende i vår by, framför allt för alla 
ungdomar. Dessutom kan man säja 
att bingoverksamheten har bidragit 
med att sätta Antnäs på kartan. Un-
derligt vore om man nyttjade före-
ningen utan att ge något tillbaka. 

Till kvällens finalspel var vinstsum-
man satt till 100.000 kronor och anta-
let vinster fördelade på 45 vinster . 32 
vinster à 1000 kronor, 7 vinster à 
3000 kronor, 3 vinster à 5000 kronor, 
2 vinster à 6000 kronor, 1 vinst à 
20.000 kronor. 

 

De 32 vinsterna på 1000 kronor fick 
en geografisk bred spridning där end-
ast en av vinsterna fick delas på tre 
personer som fick bingo samtidigt. 
Vinsterna på 3000 kronor gick till 
Kiruna, Skellefteå, Alvik, Boden, 
Bergnäset-Luleå, Bertnäs-Piteå och 
Antnäs. De två vinsterna på 6000 kro-
nor gick till Älvsbyn och till Lande-
ryd i Småland. 20 000-kronors vins-
ten delades på två vinnare. 10 000 
kronor gick till en vinnare som ville 
vara anonym och 10 000 kronor till 
Ulla Lövgren från Arvidsjaur. Gläd-
jen hos Ulla gick inte att ta miste på. 

– Inga tiggarbrev vill jag ha, jag ska 
serva min bil och det är inte gratis 
och därutöver ska jag på bröllop – 
inte mitt eget – så nu kom vinsten 
lägligt för klädinköp och present till 
brudparet, säger Ulla Lövgren.             

 

Reidar Jönsson 



6 

På gång i Sörbyakyrkan 

Söndag 1/12 kl. 15.30  

Adventsgudstjänst  

Sörmony och Barnkören medverkar. 

Adventsgudstjänst 

Lördag 7/12 kl. 18.00 Julkonsert med  

Alviks Blandade Kör under ledning av Conny 
Sundström i Sörbyakyrkan.  

Mona Nykänen vid pianot. 

 

Söndag 15/12 kl. 10 .00 
Lucia- och julgudstjänst  

alla som vill får vara med i luciatåget.  

Bibeln för små och stora delas ut till barn som 
fyllt fyra år under 2019.  

Önskar ni hämta bibel till er fyraåring?  

Hör i så fall av er till 
anna.sellen@svenskakyrkan.se,  

senast veckan innan.  

Under 2020 firar Sörbyakyrkan 
25 år, närmare bestämt söndag 26 
januari, mer information om det 

kommer  när det börjar närma sig. 
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Vi vill å byns 
vägnar hälsa 

alla nya bybor  

välkommen till 
Antnäs by! 

Årsmöte 2020 

2 februari 

Kl. 18.00 

Sörbygården 

Välkommen! 

Fika  

/ABUF 

Välkommen 

Den 1 december 

Klockan 14.00 -15.30 

Till ICA  

Sörbyhallen 
I samband med att granen tänds så kommer 

Byaföreningen att bjuda på glögg och  

pepparkakor inne vid kaffehörnan på ICA.  

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

Alviks Blandade Kör sjunger in advent och 
ett symboliskt fackeltåg går från ICA till 

Kyrkan 15.30. 

Tomten i Antnäs  

har fullt upp! 
Hälsa på vid tomtens Gammelhus som finns på 
Spelmansv.12, ett rött gammalt hus. Han har så 
mycket att göra just nu till jul så han kan inte 

lova att han finns där just när ni kommer på be-
sök. Lämna gärna din önskelista i tomtens vita 

brevlåda som sitter på gammelhuset. 

Tomten sätter ut brevlådan den 1 december. 
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Fäbodaleden 

Det uppsatta målet att färdig-
ställa sista sträckan med 
spångning av Fäbodaleden är 
nu uppnått. Totalt rör det sig 
om drygt 700 m.  

Med gemensamma krafter 
har det gått bra. I isande kyla 
-23 grader (med kalla kinder,) 
kördes virket ut med skoter 
eftersom det är lämpligaste 
sättet att få det på plats.  

En och annan mygga fick nog 

sätta livet till i samband med 
att spångvirket lades och 
skruvades ihop under som-
maren.  

Men nu är vi äntligen i mål. 
Det är många fler än dem 
som är med på bilderna som 
utfört detta arbete, ingen 
nämnd och ingen glömd. 

 

Varmt tack till Er alla som 
gjort detta möjligt! 

Sörbygårdens  

vara eller icke vara… 
Det har varit många turer kring denna gård 
fram tills nu. Vi ser ett ljus i allt grått som 
varit. Från och med 1 januari 2020 kommer 
Antnäs Byautvecklingsförening att hyra Sör-
bygården  på årsbasis av kommunen. Antnäs 
behöver en samlingslokal för alla att kunna 
använda.  

En grundlig genomgång av huset är gjord av 
bland annat N&S projektledning AB. Det vi-
sade sig att  resultatet av analysen var for-
maldehyden en färglös gas, som  kan upple-
vas som obehaglig. De kunde inte visa i 
VOC - analysen orsaken till lukten. Nästa 
steg i utredningen blev håltagning  i väggar 
och skära upp korkmattor för att ta med pro-

ver /material för luktbedömning och skicka 
på analys.  

Vinden på huset har ny isolering och träbal-
kar som skadats har ersatts med nya, ny 
korkmatta i hallen och rummet längst ner 
mot nödutgången där väggarna blev som nya 
när det målats. Ny ventilation är insatt.  

Vidare kommer Byaföreningen att fortsätta 
förbättra lokalen så den blir trivsam att vara 
i.  

Lukten är borta och det påvisar INGEN  

MÖGEL ! 

Mer info kommer när vi fått klart med kom-
munen.   

Men ett är säkert att en nyinvigning av huset 
kommer det att bli!  

/Red 


