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

ABUF 

Här står allt som ni behöver veta om 
vad som händer och sker i våra före-
ningar som ABK, husmodersför-
eningen, byamännen, jaktklubben 
och  Antnäs Byautvecklingsför-
ening.  
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Antnäs säger vi  

HEJ 

                    när vi möts.  
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Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya bybor - 

Välkommen  

till byn! 

www.antnas.com  

   

www.antnas.com  

 

Årets 

ABK;Are 

Sid: 3 

Antnäs  

Idrottplats 

Vad är på gång? 
Sid: 5 

KOM IHÅG! 

ATT 

ANMÄLA ER TILL 
 

Nederluleåstafetten  2014 

 

Den 15 mars 2014 är det återigen dags 

för Nederluleåstafetten. Nytt för 2014 års 

stafett är att det inte finns något byapris 

att tävla om. Men prisbordet har utökats 

med fler penningpriser utöver de tidigare 

två som fanns. Alla deltagande lag är 

med vid utlottningen av alla lagpriser 

och penningpriser som sker vid prisutdel-

ningen. Individuella priser lottas ut kväl-

len före tävlingen.    Som tidigare år, så 

står ABK för anmälningsavgiften för lag 

från Antnäs.                                               

Mer information kan fås av Stig Blom  

tel. 30329 ,   070-5828603. 

ANTNÄS 

SKOLAN 
Sid: 8 

Vad hände under 
älgjakten 2013? 

Sid: 3 

Rapport från 

Friluffsarna 

Sid: 8 

Tryggheten  

i 

Antnäs 
Sid: 6 

http://www.antnas.com/
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Din Frisör  Nära  Dig! 

   i Antnäs... 

Salong  

Morrhåret 
            Tfn: 304 44    

Bruno Häggström 

Revisorer* Ekonomer 

 

Tfn: 268902 

070-3786358 

 
 

Tycker Du om att sjunga, i duschen, 

tillsammans med vänner, eller kanske i kör, eller 
varför inte pröva om du inte gjort det förut? 

 
Alviks Blandade kör söker framförallt män men även 

kvinnor som tycker om att sjunga 
Vi övar i Sörbyakyrkan, Antnäs onsdagar från kl. 

19.00 till 21.30. 
Vill du tala med någon om detta så ring till någon i 
kören som du känner till eller till Conny Sundström, 

körledare som påstår att ”alla kan sjunga”!  
 

Conny kan du nå på 072 702 47 47 eller 0920 
80161. 

Du, var inte rädd för att pröva. Vi väntar på Er! 

 

Vi  är med och sponsrar Antnäsbladet denna gång 

Säljes 
Vedsäckar 40L 

Kapad och kluven björkved 
ca 30cm.  

Perfekt till skoterutflykten el-
ler korvbrasan. 

50:-/st 

 

 

 

 

Erica 070-615 37 50 efter 
16.00 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 
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Årets 

ABK: are 

"ABKs styrelse har år 

2013 utsett Marcus Drugge 

till årets ABK:are.  

Marcus var varit en av hu-

vudaktörerna i arbetet med 

att ta tillbaka hockeyverk-

samheten till Antnäs igen. 

Marcus har också varit ord-

förande för hockeysektion-

en, till för ett drygt år sedan, 

och under hans ledning 

ökade antalet hockeybarn 

från ett tiotal till ca 50 barn. 

Den positiva trenden inom 

sektionen har fortsatt och 

sektionen uppskattas om-

fatta ca 80 barn säsongen 

2013/2014. Marcus är även 

assisterande tränare för 

PF02/03 samt har under  

många år varit synnerligen 

aktiv i arbetet med att hålla 

rinken i skick på Antnäs IP.  

Stort tack Marcus,  

och grattis! 

 
Besök hos Tomten 

 

Antnästomten fick besök 
av barnen från Antnäs För-
skola även i år. 

Det var åter dags att lämna 
önskelistorna i Tomtens 
brevlåda och turligt nog 
var han hemma även i år. 

 

Älgjakten 2013  

  
Årets älgjakt har genomförts enl. sed-
vanliga rutiner. Vi startade upp med 
obligatorisk skjutning i augusti för 
alla älgjägare med utmärkt ledning av 
Stefan Larsson. 

Efter samlingen vid slaktbodan i Nor-
riskogen söndagen den 1 September 
för iordningställande och genomgång 
inför jakten, påbörjade vi älgjakten på 
måndagen den 2 September. 

Årets tilldelning av älg från länssty-
relsen till Antnäs Jaktklubb var på 8 
vuxna och 8 kalvar. I Antnäs genom-
förs älgjakten av Antnäs Jaktklubb 
och Stefan Olssons jaktlag, med ett 
gott samarbete. 

Beroende på jaktmarkens beskaffen-
het och läge, bedriver vi älgjakt i 

Norriskogen, dels på Skä-
ret och ute på Ängdalsro 
(Alskatan). 

Vi brukar vara mellan 25-
30 jägare som bedriver 
älgjakt inledningsvis un-
der September. 

Under Oktober jakten är 
det betydligt färre jägare 
som deltager. De som 
jagade i Okto-
ber/November i år var 
mycket duktiga, vädret 
var inte alla dagar så bra. 

Vid årets älgjakt deltog 
även två jägare från Småland ,Kalle 
Niklasson och Anders Gustavsson. 
De upplevde vår jakt som mycket 
positivt och ville gärna återkomma. 

Resultatet av jakten blev den tilldel-
ning vi fått. Ett bra resultat!  

 Björnjakt var även tillåten under älg-
jakten. Men ingen björn påträffades 
under jakten.  

Ett stort tack till våra jaktledare Åke 
Strandberg, Stefan Olsson och Stefan 
Larsson  för en bra och säker genom-
förd älgjakt! 

 

/Håkan Nilsson 

Ordf: Antnäs Jaktklubb. 

Vid husvagnen är det fr vänster: Leif 
Larsson, Lars Nilsson, Stefan Lars-
son och Håkan Nilsson. 

 

Foto: Henrik  Visser 

Manusstop  

för Antnäsbladet 

13 maj 

5 augusti 

10 november 
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Ordförande har ordet 
Byautvecklingsföreningens verk-
samhetsår 2013 är nu avslutat. Vi 
kan konstatera, att våra tio priori-
terade mål har uppnåtts och utfal-
let av 2013:s budget är mycket bra.  

En del uppdrag utöver planerad verk-
samhet tillkom såsom Trygghetsvand-
ring, arrangerande av nätverksträff 
samt träff med politikerna i Lands-
bygdskommitén och Lule Byaforum .  

Vi vänder nu blad och blickar framåt. 

Verksamhetsplan med budget för 
2014 är fastställd. Efter vintervilan tar 
vi nya tag med bl.a. den nya sträck-
ningen av Fäbodaleden från Kvarn-
vallen som kommer fram vid nya lek-
platsen i byn. Hela sträckan är spån-
gad och sju broar är byggda. Nu skall 
den skyltas upp och därmed blir det 
skogsvandring hela vägen. Den blir 
dessutom c:a 1,5 km kortare.  Lördag 
den 16 augusti är en Fäbodvandring 
planerad och då inviger vi även nya 
ledsträckningen.  

 

Byabladet ligger högt upp på priorite-
ringslistan och vi hoppas på ekono-
misk stöttning från företag samt före-
ningar i byn. Vår vision är, att trycka 
minst fyra sidor varje utgåva i färg. 
Luleå kommun släcker ner byarnas 
hemsidor och därför håller vi på att 
lägga upp en egen hemsida för Ant-
näs. Hemsidan är byns ansikte utåt 
och skall vara aktiv. Vi har fått höra 
av nyinflyttade, att hemsidan var en 
del i deras val av bostadsort. 

Nu hoppas vi på mer snö, så att Ant-
näs BK kan genomföra planerade 
skidtävlingar. Nederluleåstafetten, 
folkfesten i Sörbyarna går av stapeln 
lördag den 15 mars på Antnäs skid-
stadion. Vi hoppas på strålande väder 
samt flera lag från Antnäs. Vi önskar 

även lycka till med det spännande 
visionsarbete runt och på idrottsplat-
sen.  

Vi hoppas också att ungdomsverk-
samheten i Sörbygården slår väl ut 
och får en fortsättning. Det har efter-
frågats en ungdomsgård med fritidsle-
dare i Antnäs under många år och nu 
är verksamheten i gång på försök. 

Ett hett tips på en ovanlig konsert är 
Ice-Music . Alla instrument är gjorda 
av is och tillverkaren är Tim Linhart. 
Han tillsammans med hustrun Birgitta 
är konstnärerna bakom våra Fäbod-
stenar. Konserterna i igloon av is på 
Gülzaudden har blivit kända i runt om 
i världen och stora reportage görs på 
olika språk. 

Med detta Byablad följer en uppma-
ning att bli medlem i Antnäs Byaut-
vecklingsförening. Ingen verksamhet 
är gratis och Ert stöd är viktigt. Dess-
utom lottar vi ut två julskinkor på 
medlemsnumren vid 1:a adventsfiran-
det. Vi diskuterar även förmåner för 
medlemmar i olika sammanhang.  

Som avrundning vill jag tacka alla i 
styrelsen samt många medlemmar för 
stort engagemang runt våra projekt. 
Er arbetsinsats har gjort, att vi lyckats 
med så mycket trots att jag själv varit 
”ur slag”! Om många gör lite uträttar 
vi mycket för vår by! 

 

FTI behöver vår hjälp! 

  

Förpacknings & Tidnings Industrin 
(FTI) uppmanar oss att hjälpa till 
med vår Återvinningsstation 

Rapportera när behållare är fyllda 

Rapportera när det behöver städas 

FTI undersöker efter vårt påpekande i 
början av året 

Fyllnadsgraden på respektive behål-
lare 

Om det finns skäl att placera ut fler 
behållare/öka tömningsfrekvensen 
vid högbelastning (jul/nyår). 

Har du frågor eller synpunkter om 
sortering eller återvinning av förpack-
ningar är Du välkommen att ringa 
0200-88 03 11 eller maila 
info@ftiab.se 

Som hjälp till de personer som läm-
nat säckar med osorterade sopor vid 
containrarna meddelar FTI 

Avsikten är att lämna ett materielslag 
i avsedd container 

FTI anlitar olika entreprenörer för att 
tömma olika materielslag och kan 
därför inte åläggas att sortera åt dessa 
personer  

Nämnas kan att efter samtal med Lu-
leå Renhållning AB om den 
mörklagda Återvinningsstationen, tog 
det endast en vecka, så hade en 
”tillfällig” belysning anordnats. 

Det lönar sig att samarbeta och påtala 
brister för ansvariga inom deras verk-
samheter. Alla vill sköta sitt jobb så 
bra som möjligt. 

 

/Esbjörn Granberg 

 

Byautvecklingens styrelse 
2014 

 

Ordförande: Inga-Lill Granberg, 
30351. 

Kassör: Kristina Strandberg, 30498. 

Sekreterare/ansv. Utg. Av Ant-
näsblad: Carina Lundström,30246. 

Ledamöter: Vivi-Anne Strand-
berg,30335. 

Esbjörn Granberg, 30351. 

Britt-Marie Brännström, Lennart Zet-
terqvist, 30533. 

Allan Larsson,  070/6777517. 

Lars Åkersund, 30170. 

Suppleanter: Monica Björk,  Stefan 
Larsson, Stefan Olsson, Tomas Gus-
tafsson. 

Revisor: Gunbritt Sandström. 

Revisorsuppleant: Göran Kemi. 

Valberedningen: Vakant. 
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Sörbyakyrkan informerar… 
Nu finns det en hjärtstartare uppmonte-

rad i Sörbyakyrkan. 

 

 

Nederluleå församling 

har köpt in till alla  

distriktskyrkor. 

 

Antnäs Gymmet 
Information Antnäs gymmet: medlemskap 1000:- /år 

familjemedlemskap 1500:- /år (familj räknas boende under 
samma tak)  

Åldergräns på 15,  

är man under 15 år krävs målsmans sällskap i gymmet.  

 

Kontakt och mer info :  

Ordförande Niclas Jönsson 070-672 55 96  

Eller kassör Christer Garberg 070-173 36 88 

 

Med vänlig hälsning, Mathias 

SÖRBYAKYRKAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After Work/Skola/Förskola 
En kväll för alla åldrar.  

Pizza buffé och underhållning. 

Pris 50/vuxen, barn under 12 år Gratis. 

 

Fredag 21 februari kl. 18,00 

Anmälan senast tisdag 18 februari till 
Inga-britt.johansson@svenskakyrkan.se tel.27 70 75 eller 

Anna.johnsson@svenskakyrkan.se tel. 27 70 70 

 

Välkomna! 

Antnäs idrottsplats 

Många drivna människor i Antnäs ser 
till att ytorna runt sporthallen i Ant-
näs används till att skapa glädje för 
unga som gamla. 

Basket, Innebandy, Hockey, Skidor, 
Badminton, Styrketräning, Bowling, 
Pingis, Tennis, Bilbingo, Loppis, 
Bakning, löpning för att nämna några 
av alla aktiviteter som bedrivs i områ-
det. 

Under många år har Antnäs BK till-
sammans med Skolan och aktiva för-
sökt att utveckla ytorna runt sporthal-
len för att skapa ännu bättre möjlig-
heter och det har varit ett arbete som 
varit och är mycket svårt pga av kom-
munens bristande resurser men också 
prioriteringar av Antnäs.  

Vi vill att kommunen skall satsa på 
att vi skall få till ett tak över hock-
eyplanen. Genom att rusta upp hock-
eyplanen skapar vi förutsättningar för 
att kunna bedriva ännu mer vinterid-

rott under en större del av vinterhalv-
året samtidigt som alla andra aktivite-
ter kan dra nytta av planen under 
sommarhalvåret. I förslaget ingår 
också förbättringar runt hela Antnäs 
IP. 

Kommunen har beviljat projektet näs-
tan 700.000 kronor men det räcker 
inte och just nu för vi samtal med 
kommunen för att hitta lösningar som 
kan leda till att förverkliga en dröm 

för många aktiva och drivna männi-
skor i Sörbyarna. 

Förslaget vi har arbetat fram tillsam-
mans med styrelsen i ABK, Byaföre-
ningen i Antnäs och flera sektioner i 
Antnäs BK är en avvägning mellan 

flera intressen där 
det framförallt varit 
viktigt att inte 
hindra bilbingon 
från att utvecklas 
ytterligare. Bil-
bingon är en förut-
sättning för så 
många verksamheter 
i Antnäs och det 
värnar vi om. 

Intresserad av att få 
veta mer om försla-
get kontakta då med 

fördel någon i arbetsgruppen ”Antnäs 
IP” 

/ Fredrik Kristiansson, Patric Berg-
man, Daniel Ask, Per Hannlöv.  

Vi gratulerar till vinsten i vårt  

MEDLEMSLOTTERI 

Vid dragningen 1:a advent vid ICA Sörby-
hallen på julskinkor blev de lyckliga vin-
narna: 

Margareta Johansson medlems nr: 9 

fam. Stefan Larsson medlems nr: 40 

/Styrelsen Antnäs Byautvecklingsförening 
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Trygghetsvandring i Antnäs  

 

Luleå kommun i samarbete med Ant-
näs Byautvecklingsförening kallade 
till trygghetsvandring i Antnäs mån-
dag den 18 november 2013. 

Närvarande var ett antal bybor som 
tillsammans med studenter från Luleå 
tekniska universitet, stadsbyggnads-
kontoret, tekniska förvaltningens alla 
olika avdelningar, socialförvaltning-
en, fritidsförvaltningen samt politiker 
samlades i Sörbygården. Efter en kort 
information från Ida Persson, tek-
niska förvaltningen avdelning Gata & 
trafik gav sig alla ut på en förutbe-
stämd slinga i byn. Tolv problemom-
råden hade gruppen tagit fram och 
vandringen passerade alla platserna. 
Väl tillbaka i Sörbygården diskutera-
des de problem vi sett längs slingan.  

Alla förvaltningar har gjort utlåtande 
om åtgärder på de olika platserna. Vi 
kan med glädje konstatera, att 
flera åtgärder redan utförts. Andra 
problem skall åtgärdas under 2014, 
men några problem kommer inte att 
åtgärdas. Dessa är: 

1. Korsningen vid 
OK/Älvsbyvägen, där trafikverket 
åter utrett frågan och de kommer 
inte belysa korsningen. 

2. De båda gång- och cykelvägs-
tunnlarna, där klottret i dagsläget 
inte kommer att åtgärdas. 

 

Många positiva tankar 
togs också fram såsom 
att i Antnäs hälsar vi 
och säger Hej, hundä-
gare som använder 
hundlatrinerna, vi 
plockar själva upp 
skräp en gång per år, 
positivt med nya gatu-
skyltar, fin lekplats och 
en fritidsgård på G. 

Vad kan vi själva bi-
dra med för ökad trygghet? 

Felanmäl när vi ser något som be-
höver åtgärdas 

Köra långsammare – hålla hastig-
hetsbegränsningarna 

Byautvecklingsföreningen har kon-
takt med kommunen och får bra ge-
hör 

Trivsel och trygghet följs åt 

Tekniska förvaltningen välkomnar 
felanmälningar när det gäller belys-
ning och andra fel.  

Vi kan ringa 45 44 44 eller maila 
och felanmälan på www.lulea.se. 
Fritidsförvaltningen vill att vi kontak-
tar dem när det gäller fel på förvalt-
ningens anläggningar.  

Kontakta Föreningsservice 45 44 
00 eller e-post foreningsser-
vice@lulea.se 

 

Sammanfattningsvis konstaterades 

att, Antnäs är en trevlig och välskött 
by. Några av problemen vi såg under 
vandringen kommer att ta längre tid 
att förbättra och behöver 

 

 övergripande förändringar, andra är 
redan åtgärdade. 

 

Protokollet med bilder finns på 
ICA-Sörbyhallen och i Sörbyakyr-
kan, samt på 
www.lulea.se/trygghetsvandring 

 

Byautvecklingsföreningen vill tacka 
kommunen för att vi fick bli den 
första ”pilotbyn” i kommunen med 
Trygghetsvandring. Ett stort tack 
även till Er alla alerta bybor som del-
tog med tankar om bra åtgärder för 
vår gemensamma trygghet. 

Inga-Lill Granberg, ordf. 

 

Några rader från Barbro  Müller,  

 

”Trygghetsvandringen i Antnäs var mycket positiv. Många boende deltog och det är det viktigaste när vi gör trygghets-
vandringar. Det är ju boende som vet hur det är i området. Vi hade bra dialoger där verksamhetsansvariga och boende 
tillsammans kunde se på de problem som finns i området. Men vi kunde konstatera att Antnäs är ett område där 
mycket fungerar och det finns mycket som bidrar till trygghet.  

 

De ansvariga har svarat vad de tänker göra och i vissa fall redan har gjort åtgärder. Det är en del av trygghetsarbetet. 

Boende kan bidra med att vara ”extra ögon” och rapportera in fel. Men kanske det viktigaste är den sammanhållning 
som finns och utvecklas i Antnäs. Att bry sig om varandra. Ett annat sätt att öka trygghet är att många är ute och rör på 
sig, det bidrar till att fler vågar gå ut trots att det är mörkt. Dessutom bra för 
hälsan…  

Alla kan fundera – vad kan jag bidra med för att öka trygghet/sammanhållning i 
Antnäs? 

 

Byautvecklingsföreningen hade ordnat gott fika för oss alla som gick vandring-
en, tack för det! 

Lycka till med fortsatt arbete.” 

Barbro Müller, folkhälsostrateg 
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Hantverk med hår och fri-
syrer på Salong Morrhåret. 

Hantverk är ett produktionssätt som 
utförs för hand. Utövaren behärskar 
ofta hela processen och det färdiga 
resultatet beror på i hög grad hantver-
karens yrkeskunskap och individuella 
förmåga eller fallenhet. Så förklaras 
ordet Hantverk i Wikipedia. En utö-
vare inom frisörsyrket är således en 
hantverkare.  

Antnäsbladet gör ett besök hos Carina 
Lundström på Salong Morrhåret. 

Carina växte upp i den lilla byn Örar-
na som förutom byborna bestod av 
affär, BAC sågen och missionshus. 
De första sex skolåren var i Bensbyn 
och därefter blev det Bergvikens hög-
stadieskola. Det var mer en slump, att 
det blev en 3-årig frisörutbildning för 
Carina. Hon hittade ingen annan pas-
sande utbildning och en herrfrisörut-
bildning gav en bred bas att stå på. 
”Under herrfrisörsutbildningen lärde 
vi oss att klippa och vi lärde oss 
också permanent och hårfärgning” 
menar Carina. Hon sommarjobbade 
på Erikssons Frisersalong under som-
marlovet och under sina två sista ut-
bildningsår blev det stadigvarande 
praktikplats på Bergstadens Herrfrise-
ring. 1984 fick hon sitt gesällbrev 
som ett bevis på inhämtade kunskaper 
för godkänd utbildning. 

Carina kände snabbt, att det behövdes 
förändringsarbete på herrfriseringen. 
Snabbt försvann porrtidningar, ask-
koppar och en omfattande ombygg-
nation sattes igång. När detta stod 
klart blev det dags för namnbyte till 
Salong Brooklyn. Tidsbeställning i 
stället för Drop in infördes, vilket 

medförde ordnade arbetstider. Hon 
säger själv: Jag kom in som en virvel-
vind och förändringarna blev till det 
bättre. Hon blev delägare av salongen 
1989 och stannade kvar till 2000. 

Då var det dags att starta eget och det 
gjordes i egna villan Antnäs. 

Salong Morrhåret, varför detta namn 
undrar jag. ”Jag funderade på ett lite 
annorlunda namn och en kväll när jag 
satt med finnspetsen Sacko i knäet 
förundrades jag över hans hårda spre-
tiga morrhår…alla coola namn var 
som upptagna så jag tänkte hår som 
hår….och så blev det Salong Morrhå-
ret. 

Vi pratar trender och trenderna som 
kommer tillbaka, 70-talets afro lockar 
var före Carinas tid, och långt in på 
80 talet var det Franska, Tyska och 
Svenska hårmodeskapare som satte 
trenderna. 

Vi fascineras av 80-talets yviga stora 
gärna permanentade damfrisyrer med 
det viktiga pannbandet, burriga lug-
gar och stora örhängen. 

Herrarna/killarna skulle ha hock-
eyfrilla dvs. kortklippt uppe på huvu-
det och mycket hår nertill eller se ut 
som Joey Tempest i gruppen Europé. 

90-talet blev en blandning av lockar, 
rakt hår, rakat huvud, tofsar och flä-
tor. 

2000-talet kom med långa hår och 
extensions, det går mer och mer mot 
det naturliga mindre stylade håret och 
den individuella smaken var och är 
mycket varierande. Här kommer 
hantverksblicken in i bilden. Frisören 
har ofta blick för vad som skulle 
passa. ”Genom åren har jag lärt mig 
att lyssna till vad kunden vill och vara 

lyhörd, komma med råd och förslag 
till förändring om det är vad kunden 
vill.”  

Frisöryrket är utöver själva hantver-
ket ett socialt personligt engagemang. 
Oftast finns det mycket att prata om, 
men någon gång känner man att per-
sonkemin inte riktigt stämmer.  

Idag lunkar det på inne på salongen 
och Carina jobbar halv tid. Värken i 
kroppen gör sig påmind efter 30 år i 
yrket och det finns inte ork och enga-
gemang på samma sätt som förr, till 
långa fullbokade dagar. Den tiden är 
över. Men säger Carina ”jag har min 
trogna kundkrets som jag vårdar ömt 
och så länge folk vill komma så håller 
jag öppet.” 

”Jag ångrar inte mitt yrkesval och ser 
tillbaka på mina 30 år i branschen 
med glädje”, avslutar Carina med och 
jag tackar för en trevlig pratstund. 

/Inga-Lill Granberg 

Fritidsverksamhet för ung-
domar i Sörbygården 

Hösten 2012 startade fritidsförvalt-
ningen-ung i Luleå, på försök ung-
domsverksamhet för ungdomar i Sör-
byarna. Vi kontaktade inledningsvis 
fritidsgården i Klöverträsk där vi ge-
nomförde ett projekt tillsammans med 

besökarna där. Våren 2012 flyttade vi 
verksamheten till Antnäs där vi an-
vände oss av sporthallen och Sörby-
gården för olika sportaktiviteter och 
filmkvällar. Efter det första 
”provåret” såg vi att ungdomarna 
ville ha en permanent lokal och en 
regelbunden verksamhet. Vi tittade på 
alternativ till lokal i olika byar. Kom-
munens beslut att Antnäs ska utgöra 
den södra noden gjorde att Sörbygår-
den blev det naturliga valet. Vi kom-
mer dock att genomföra enskilda ar-
rangemang i olika byar. Nu genomför 
vi en regelbunden verksamhet freda-
gar klockan 19-23. Vi riktar oss till 
ungdomar från 13 år eller sjunde 
klass och uppåt. Personalen kommer 
från Bergnäsets fritidsgård. Just nu 

håller vi fortfarande på och inreder 
lokalen, men när allt är klart kommer 
vi att hålla en officiell INVIGNING 
med mingel. För att följa verksamhet-
en kan man antingen läsa på kommu-
nens hemsida (upplev & göra/ung i 
Luleå/fritidsgårdar/Bergnäsets fritids-
gård) eller på facebookgruppen Sör-
bykidsen.  

VÄLKOMNA  önskar Hasse Larsson 
med personal !  
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Friluffsarna i  
Sörbyakyrkan 

Allt roligt har ett slut, 
även Friluffsarna...men 
bara över jul och nyår! 

I januari startar det upp 
igen. Avslutningen hand-
lande allt om julen, jul-
musik, julpyssel, julfika, 
julmössa, jultraditioner 
och om varför  vi firar 
jul. 

Limmet brände och glitt-
ret yrde och finfina saker 
blev tillverkade i vår pro-
visoriska tomteverkstad i 
Sörbyakyrkan. Det är så 
fridsamt och jag blir 
varm i lill hjärtat när man 
ser så många barn, sam-
arbeta och hjälpa 

varandra utan tjafs och 
bråk.  

 

Och så är det alltid när vi 
träffas i kyrkan. Alla blir 
sedda och hörda om dom 
vill, utan att behöva 
skrika eller roffa åt sig av 
allt.  

 

Planeringen för nästa år 
är inte fastställd än men 
det lutar åt en massa 
skoj.  

Bland annat att förbereda 
sig för scoutträffen som 
är i Skellefteå 2014. Det 
är frivilligt och man be-
höver inte om man inte 
vill….men de flesta vill 
tro mig. Så tills nästa 
gång…. 

Hajk, hajk … 

/Red. 

På Antnässkolan  händer 
detta... 

 

På Antnässkolan har vi varje månad 
en väljarfredag.  Vi elever får be-
stämma en maträtt och matsalen de-
koreras med fakta och bilder om och 
från det landet som klassen ha valt. 

Först ut var det förskoleklassen, de 
valde tacos som kommer från Méx-
ico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därefter blev det 1:ans tur. På menyn 
den fredagen blev det pizza.  Vi fick 
lära oss att pizza ursprungligen kom-
mer från Italien. 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa maträtt var kebab med pitabröd 
från Turkiet. Det var år 2 som hade 
valt det. Här lärde vi oss bl.a. att säga 
hej på turkiska, merhaba.  

 

                                                                                      

Sist ut på vår 
matresa för låg-
stadiet  var 2-
3:an. Vår maträtt 
denna fredag 
blev hambur-
gare. Vi lärde 
oss att denna rätt 
egentligen kom-

mer från Hamburg som ligger i Tysk-
land. Rätten kom till USA med tyska 
emigranter.  

 

Vi fick även lära oss att det finns 52 
delstater i USA, det är därför det är 
52 stjärnor på flaggan.  Vi lärde oss 
också att det finns många sevärdheter 
i USA, som t.ex. Golden Gatebron 
och Frihetsgudinnan. Vi lärde oss att 
USA:s president heter Barack 
Obama. 

Vi tycker att detta har varit både ro-
ligt och gott att få inflytande i maten 
och andra länders matkultur. Tack 
matpersonalen för att vi fick göra 
detta. 

/Vid pennan/elever från 2-3:an. 

Uppstarten på Friluffsarna i 
Sörbyakyrkan var för några 
veckor sedan.  Ett tjugotal 
barn kommer plikttroget varje 
tisdag för att delta i kyrkans 
scoutaktiviteter. 

 Vi har redan hunnit göra vild-
marksbälten, varit och ”rest” 
till Tanzania, berättelserna om 
barnen där var otroligt spän-
nande och barnen satt – hör 
och häpna…tysta och lyssnade 
till Inga-Lill som bott där i en 
by bland alla barnen.     En 

lägerflagga har vi också hunnit 
göra, den ska pryda vårt scout-
lägerområde i sommar när vi 
åker ner till Skellefteå.  

Framöver kommer vi att hant-
verka en del, göra sittunderlag, 
packpåsar och en lägerbålsfilt. 
Så fort det bli väder att vara 
ute kommer barnen att få lära 
sig om hur man hanterar kniv, 
yxa och eld. En kväll blir det 
om sjukvård, dom får prova på 
att spjälka ben och armar, 
linda bandage och lite första 
hjälpen. Arkeologi kommer vi 
också att hinna med, vi ska på 
utflykt och kolla lite utgräv-
ningar.  

Alla förberedelser hoppas vi 
hinna klart för den stundande 
scoutlägerträffen i Skellefteå i 
sommar, resa tält, bygga mat-
plats och gå igenom vad det 
innebär att åka på läger.  

Hajk, hajk 

/red. 


