
Maj 2014 

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 SIGNUM 

i 

Antnäs säger vi  

HEJ 

                    när vi möts.  

1 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya bybor - 

Välkommen  

till byn! 

www.antnas.com  

   

www.antnas.com  

Tänt var det här!! 

Sid: 7 

 

Byautvecklingsförening-
en växer 

Sid: 2 
Bil bingo  

i 

Sommar 
Sid:6 

Sveriges Nationaldag 

& 

Antnäsdagen 
Fredagen den 6 juni 

På 

Kvarnvallen 
Sid: 8 

Öppen Trädgård  

Söndagen den 20:e Juli 

KL:1200-1800 

Hos Britt-Marie och Lennart  

Rotevägen 1 

 Det finns även perenner att köpa under 
hela säsongen. Knacka på och kolla om 

vi är hemma 

STORA STÄDARKVÄLLEN 

Sid: 6 

Friluftsgudstjänst 

på 

Kvarnvallen 

Söndagen den 1 juni 

Klockan 10.00 

Sid: 4 

Framtida skötsel 

av  

Fäbodarna 
Sid: 3 

http://www.antnas.com/
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Vi  är med och sponsrar 
Antnäsbladet denna gång 

Kvalitetsjord för alla ändamål!

Storheden – Luleå

Du hämtar eller vi levererar!
Makadamvägen 17, Storheden, Luleå 

Tel. 0920-250 000
www.norrlandsjord.se

Buskjord ∙ Plantjord ∙ Gräsmattejord ∙ Gräsfrö ∙ Gödsel ∙ Täckbark

Manusstop  

för  

Antnäsbladet 

29 Juli  

10 november 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

Salong  

Morrhåret 
            Tfn: 304 44    

Din Frisör  Nära  
Dig! 

   Antnäs 

 

Byautvecklingsföreningen växer 

 

Eftersom vi närmar oss hundra hushåll som medlemmar i föreningen, konstaterar vi att vi är på rätt väg med före-
ningens verksamhet.  

 

Vi planerar att ha ett medlemsmöte  söndag 5:e oktober klockan 15:00 i Sörbygården.  

 

Vi kommer att bjuda in kommunrepresentanter för att få aktuell information om Antnäs by.  

Trevligheter för de yngsta Antnäsborna.  

Vi bjuder på fika. 

 

 

 

 

 

/Antnäs Byautvecklingsförening 

Sörbyakyrkan  
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Detta händer i Byaförening-
en i år: 

Antnäsbladet: Jobba med 
att kunna trycka bladet i 
färg och utöka sidorna. 
Antnäsdagen: ett återkom-
mande firande varje år som 
kräver planering och enga-
gemang.  

Hemsidan: Att kunna pre-
sentera en fungerande och 
bra hemsida sommaren 
2014.  

Hundlatrinerna: Ska töm-
mas.  

Utplacering av skyltar till 
konstverken info tavla till 
Kvarnvallen, vandrings-
skyltar till leden. 

 Friluftsgudstjänst: ett 
samarbete med kyrkan.  

 

 

 

 

 

1 advent firande vid ICA. 
Skötsel av åkerbäret - 
gräsklippning.  

Fäbodastenarna: under-
håll.  

Färdigställa Kvarnvallen: 
markberedning, fyllning av 
jord, grässådd, röjning av 
vallen.  

Konst av Matti Manno-
nen: utplacering efter le-
den.  

Tjilvinda: färdigställande 
och uppsättning.  

Höladan: uppsättning och 
komplettering av takstolar 
och golvåsar.  

Stugan på Mittivallen: 
renoveringen fullföljs.  

/Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande har ordet 

Efter genomfört årsmöte med Antnäs 
byautvecklingsförening kunde kon-
stateras, att vårt verksamhetsfält 
breddats inom de olika områden som 
satts upp såsom målbild av Luleå 
kommun. 

 

Bildande av byaråd (med represen-
tanter från byns största föreningar) 
har stärkt samarbetet i föreningslivet. 

 

Samarbetet med Bergnäsets ung-
domsverksamheter (BAIK) och fri-
tidspedagog Hasse Larsson har för-
stärkts. 

 

Vi har fina kontakter med många för-
valtningar i kommunen, med vilka vi 
har ett långsiktligt samarbete. 

 

Jan Unga landsbygdsutvecklare, lyf-
ter fram Antnäs i kommunalt utveckl-
ingsarbete och det har positiva vibbar 
in i framtiden. 

 

För övrigt har vi i olika sammanhang 
arbetat tillsammans med kommunens 
förvaltningar såsom återvinningsstat-
ionen, där bygglov redan fanns. Vi 
närmar oss slutbesiktning. Temporär 
belysning kommer förhoppningsvis 
att ersättas av fast belysning när tjä-
len börjar släppa. Som tidigare kon-
staterats kan vi lita på kommunen. 

 

MEN hur är det med oss ”miljöbor”? 
Varför sorterar inte alla bybor sina 
sopor utan slänger osorterat i bästa 
fall i någon container? Kan det verk-
ligen vara så svårt att pressa ihop 
stora som små förpackningar? Gissa 
vad följden blir? Mycket mer får plats 
i containern vilket medför: färre töm-

ningar, minskat antal transporter i vår 
miljötänkande tid. Du och jag, små 
myror, kan bidra till klimatföränd-
ringar! 

 

Vi vill framföra vårt STORA TACK 
för ett alltid välfyllt grusförråd! Ni 
måste ha goda kontakter med vä-
dergudarna och fick i ett tidigt skede 
reda på att vintern 2013/2014 skulle 
gå till historien vad gäller halka. På 
vår trygghetsvandring i november 
lovade ni gruscontainer till Antnäs! 

 

Nu ser vi fram emot En strålande 
vacker Antnäs-dag den 6:e juni med 
många aktiviteter, glada barn, får-
bräk, hästgnägg, skogskaffets dofter, 
fäbodaloppsdofter och mycket myck-
et mer. 

 

Fäbodvandring med invigning av nya 
ledsträckningen, lördagen den 16:e 
augusti med start kl. 10:00 vid Sörby-
akyrkan. Sträckan har spångats, broar 
har byggts – nu är det invignings-
dags. Mer info i nästa byablad. 

 

Inga-Lill Granberg 

Ordförande 

 

Skötsel av våra fäbodvallar 

 

Våra fäbodvallar behöver underhållas även denna som-
mar. I vårt EU-projekt inom ”Nästa steg i Antnäs” budge-
terades en åkgräsklippare. Denna är nu inhandlad, men 
behöver chaufför.  Vi räknar med klippning vid ca 7 till-
fällen under sommaren. Kan du ställa upp någon gång 
och hjälpa till? Någon av gångerna? 

Ring Esbjörn Granberg,  

Tfn: 070-2029484 

Uppstart för fäbodaktiviteter blir torsdag 29:e maj, 
klockan 10:00 på Kvarnvallen med kaffekok, mackor 
plus annat som ingår. Arbetshandskar på!!! Alla kan göra 
något såsom städa museet, städa stugan, bära ut sommar-
möbler och pynta inför Antnäs-dagen. Kom med du 
också - det kan bli en kanondag på fäbodvallen. 

Prioriterade verksamheter 
2014 
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Kul med betong och hyper-
tufa! 

 

Att gjuta rabarberblad i betong 

 

Vanliga rabarberblad är jättefina gjut-
formar till fågelbad och trampstenar. 
För att gjuta ett fågelbad behöver man 
ett stort rabarberblad + ett litet eller 
en bit av ett blad, sand och finbetong. 
Det är bra om man har en presenning 
eller liknande att vara på när man gju-
ter. 
Häll en liten hög sand på pressening-
en, det är bra om sanden är lätt fuktig. 
Forma högen som en låg kulle med 
flacka sidor. På rabarberbladet brukar 
jag skära bort stjälken och snickra till 
så det blir så platt som möjligt där 
stjälken suttit. Lägg bladet upp och 
ner på sandkullen så baksidan med 
alla nerver kommer uppåt. Ta den 
mindre bladbiten och sätt den under 
det stora bladet där stjälken suttit, gör 
man inte det så kommer fågelbadet att 
läka ut vattnet eftersom bladet är 
hjärtformat. 
Blanda betongen och klappa ut den 
över bladet så att det blir tunnast ut 
mot kanterna och tjockast i mitten. 
Försök hålla dig innanför bladkanten 
för det blir snyggast så. Det brukar 
ofta bli lite veck på rabarberbladet 
men det gör inget. När man är färdig, 
lägger man över lite plast eller dylikt 
och låter det ligga två dygn innan 

man vänder på badet. 
Sedan kan man försiktigt börja pilla 
bort bladresterna, det kommer antag-
ligen inte att gå att få bort allt på en 
gång. Låt det hellre ligga och torka så 
kan man sedan borsta och skrubba 
bort bladresterna när fågelbadet här-
dat ordentligt. 

För plana trampstenar gör man på 
samma sätt men då direkt på ett plant 
underlag och skippar sanden. 

Att gjuta krukor och tråg i hyper-
tufa 

 

Att gjuta i hypertufa är roligt och inte 

alls svårt. Hypertufa är en blandning 
av cement, sand och torv. Om man 
vill kan man byta ut sanden mot per-
lit, det gör krukorna och trågen myck-
et lättare eftersom perlit väger nästan 
ingenting. Tufan tar lite längre tid på 
sig att härda än vanlig betong. 
 
När man gjuter större saker är det bra 
att man armerar gjutgodset på något 
sätt. I mina första försök använde jag 
hönsnät men jag tyckte det var be-
svärligt att komma åt att fylla på hy-
pertufan ordentligt runt om. Då kom 
jag på att jag kunde köpta en vävd 
glasfiberduk som jag sedan repade 
upp. Trådarna klippte jag i 3-5 cm 
långa bitar. Ett par nävar av detta till 
varje sats hypertufa verkar lagom. 
Detta armerar och håller ihop tufan 
utan problem. 
 

 

Som gjutform till större krukor och 
tråg använder jag hinkar i olika stor-
lekar vanliga pappkartonger och 
plastbaljor. Större krukor bör ha en 
dränering i botten. Jag använder ett 
par vinkorkar som jag stoppar ner i 
botten på tufan mellan yttre och inre 
formen. När tufan sedan härdat så 
bankar jag ur korken och får ett fär-
digt hål. 

 

Recept hypertufa: 

2 delar cement 

3 delar sand (kan bytas ut helt eller 
delvis mot perlit) 

3 delar torv (ogödslad) 

Två nävar fiber vid behov 

Vatten 

 

Blanda cement, sand, torv och fiber 
väl. Tillsätt sedan vatten lite i taget 
tills blandningen liknar fuktig keso i 
konsistens. Nu är det bara att sätta 
igång! 

 

/Tant Brun 

Friluftsgudstjänst 

Söndagen den 1 juni , Klockan 10.00   

firar vi en enkel friluftsgudstjänst vid fäbodarna, Kvarnvallen med Sång och andakt. 

Anna-Karin Jonsson präst i Sörbyakyrkan, Sörbyakyrkans nye musiker Niklas 

Thorneus spelar dragspel och Anna Johnsson ordnar wok till kyrklunch, kaffe.  

Antnäs byaförening i samarbete med Sörbyakyrkan.  

Varmt välkomna! 
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Antnäs by  

familjesidan 

Nya små stjärnor  

föds i Antnäs 
 

När ett nytt liv kommer till världen undrar många av oss – 
vad blev det ? Hela familjens värld vänds upp och ned 
och kanske mest mammans värld som varit ett lugnt vag-
gande de sista månaderna. Pappan har även han sänkt far-
ten under promenaderna. 

MEN NU PAPPOR – sätt er vid datorn och maila Carina 
Lundström viktiga uppgifter såsom Födelsedatum, kön, 
ev . blivande namn, Mamma : namn, Pappa : namn, ev . 
syskon : namn och ålder och var ni bor. 

Ta gärna en kul bild i hemmamiljö och maila till cha-
rina.lundstrom45@gmail.com 

/Inga-Lill G 

Maj sköna maj 
Majbrasan i Antnäs var större än vanligt i år och 

många var lite oroliga för att björkar och hus 
skulle stryka med. Men nej då det gick bra i år 
också. Fikaförsäljning, korvgrillning och lotteri 

var det som lockade mest.  Stövelkastning pågick 
längre bort på ängen.   

Kom ihåg nu att inte börja lägga dit ris förrän 
nästa vår! 

Tänk på att djur tex. Igelkottar bygger sina bon 
i riset under hösten. 

 

Nytt från Husmodersföreningen 
www.norrbottenshusmodersforeningar.se 

Nu är bagarstugan i Antnäs öppen för alla som vill baka. 
Det är Husmodersföreningen i Antnäs som är ägare till 
denna fina stuga.  

För att kunna finansiera stugan kan man hyra den för  en 
billig penning. 

Medlemmar: 100:-/dag, icke medlemmar: 150:-/dag, 

För bokning kontakta Gunnel/Arne Nyström, tfn: 30014, 

Marie Sundqvist, tfn: 073-0373681, Karin Enström, tfn: 
070-3616374. 

 

Det går nu att baka pizza i ugnen men bara om man an-
vänder den stora plåten som finns i stugan. Respektera 
detta.  

I år fyller Husmodersföreningen 80 år och är därmed 
byns äldsta förening, det ska vi fira med att någon gång i 
Augusti ha öppen bagarstuga, baka mjukbröd och sälja 
direkt  nybakat från ugnen. Mer om detta i nästa Ant-
näsblad. 

/Antnäs Husmoderförening  -  Aktiva kvinnor. 

 

Inga-Lill 

Granberg 

2014 

Till minne av Inga-Lill 

Du fattas oss! 
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Vårstädning i Antnäs! 
Torsdagen den 22 maj 2014 är det dags för 

vårstädning. 
Vi samlas vid ABK:s klubbstuga klockan 18.00 och delar upp oss i städlag för de olika städ-

områderna.  

Plastsäckar delas ut till varje städlag. 

Ta med kratta eller annat verktyg för hopsamling av skräp. 

Och så klart lämpliga kläder och handskar. 

Beräknad tid ungefär 2½timma, är vi fler går det fortare… 

Det bjuds på fika i klubbstugan efteråt till alla som varit med. 

Vi hoppas att så många som möjligt sluter upp och gör vår by fri från skräp och att just du 
vill hjälpa till. 

Välkomna! 

 

 
 

 

Inga vinstrader under 1000:-  
Vinstvärdet kommer att ligga mellan 85.000:- 

- 110.000:-  
Alltid 5 Toppvinster varje spelkväll.  

 

Vi ser gärna att det kommer mera bingospe-
lare från Antnäs som gynnar ABK:s ung-

domsverksamhet Skidor, Hockey, och Bas-
ket.  

 

Alla är Hjärtligt Välkomna till ANTNÄS 
BILBINGO!  

OBS Ni som vill spela inomhus (i Sporthal-
len) boka bord i tid på tel 070-3582101  Rol-

and!  
 

Information om bilbingot kommer även att 
finnas på Antnäs BK:s hem-

sidawww.antnasbk.com 
 

Vänlig hälsning Roland Brandlöf Antnäs BK 

Bilbingo 2014 
Speldagar: Måndagar 

23/6, 30/6, 
7/7,14/7,21/7,28/7 och 

finalen 4/8. 

 

Motionsspåret i Antnäs 

 
ÄR till för alla som vill gå, springa, jogga, lufsa på som-

maren och på vintern är det till för att åka skidor. 

Rasta hundar och trava på med hästar eller ta genvägen 
med mopeden eller crosscykeln på motionsspåret är inte 

önskvärt.  

Som daglig motionär är det så tråkigt att mötas av häst-
dynga och hundskit på spåret, mopeder och crosscyklar 

som gör djupa spår.   

 

/ en som hoppas på bättring. 

http://www.antnasbk.com/
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Friluffsarna 
Sista träffen innan påsk tog vi oss upp 
till grusgropen i Antnäs. Alla undrade 
vad i hela friden vi skulle göra 
där...vi hade ju ingen korv med att 
grilla!!!  

Nu ska ni får se sa Inga-Britt, kom 
här och ta var sin tändsticksask, och 
innan vi slutar för i kväll ska asken 
vara tom. 

Minen på ungarna var outstan-
ding….va? Ska vi få elda? Vart? Hur 
då? Jag får inte använda tändstick-
or!!!!Hur gör man???? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett kort infomöte 
hölls om hur man 
hanterar tändstickor, 
eld och faror som 
medföljer eldning i 
skog och 
mark….sen….hej 
vad dom eldade fast 
med övervakning 
förstås. Alla barnen 
fick upp en liten eld, 
för en del tog det hela 
kvällen och för några 
som hann göra fler eldar gick det fort. 
Och askarna var tomma innan kvällen 
var slut! 

Det är bra träning inför kommande 
läger och även annars också hur man 
är och agerar med eld, var man får 
elda och vad man får elda ute i natu-
ren.  

Efter påsk träffades vi igen och då 
stod det vedhuggning och vässa kni-
var på schemat.  

Nästa gång ska vi träna på att bygga 
läger och resa tältet. Förberedelserna 
inför lägret i Skellefteå har börjat på 
allvar nu. Vi blir 13 barn + ledare 
som kommer att åka ner i början av 
augusti. Vi syr lägerbålsfiltar och sitt-
underlag, tygpåsar att ha tallrik och 
bestick i och lite annat bra och ha. 

Matplatsen tränade 
vi på att bygga näst 
sista träffen. Det var 
många barn som för 
första gången var 
med och fixade 
detta galant. 

Nu träffas vi en 
gång till innan som-
maruppehållet och 
då ska vi på utflykt. 
Vi ska få följa med 
Carina Bennerhag 

som är arkeolog ut i skog och mark 
för att titta på lite fornlämningar och 
gamla boplatser. Med oss har vi fika 
korgen… 

 

Tills vidare, 

Hajk, hajk! 

 

Kyrkan mitt i byn 
 

Kanske har du varit in i Sörby-
akyrkan många gånger. Kanske vet 
du inte var den liggare? 

Sörbyakyrkan ligger bokstavligen 
mitt i byn. Nära affären, nära mot-
ionsspåret, sporthallen och skolan. 
Nära till Antnäsborna.  

För oss som jobbar här är det viktigt 
att det får vara kyrkan mitt i byn, 
också i den bemärkelsen att det inte 
ska vara krångligt att komma in, slå 
en signal eller skicka ett mejl. Kyrkan 
är till för den som är ovan, likaväl 
som för den som är van vid lokalen 
och verksamheterna! 

Många passerar genom dörrarna in 
till kyrkan under veckorna. Det är 
Sång till hälsa och Gång till hälsa, 
övningar för projektkören eller Al-
viks blandade kör. PRO har studiecir-
kel varje onsdag, föräldrar och barn 
träffas varje torsdagsförmiddag, det 
är besöksgrupp, samtalsgrupper och 

kyrkluncher. Till hösten får vi en ny 
musiker, Niklas Thorneus som då 
också startar en ny barnkör. Vi firar 
förstås gudstjänst varje söndag. 

Det många inte känner till är att Sör-
byakyrkan också är tillgänglig för 
dop, vigsel och begravning. Det är 
fullt möjligt att döpa sitt barn eller 
själv döpas. Kanske har det aldrig 
blivit av att döpa storasyskonet, eller 
att ta steget fullt ut och gifta sig. Men 
det är aldrig för sent!  

Det är också fullt möjligt att hålla 
begravning i Sörbyakyrkan.   

Dop-, vigsel- och begravningsguds-
tjänsterna följer den kyrkliga ord-
ningen, men kan vara väldigt enkla 
och avskalade - eller mer högtidliga. 
Om man vill, kan man hyra serve-
ringslokalen efteråt för dopfika, bröl-
lopsmiddag eller minnesstund.  

Nu närmar sig sommaren. Sörbyakyr-
kans verksamhet drar ned på sparlåga 
och församlingens verksamhet kon-
centreras till Gammelstad och i Ne-
derluleå kyrka. Men så långt det går 
finns vi tillgängliga, kanske för ett 
hembesök eller bara ett samtal? Eller 

kanske för att höra sig för om dop, 
vigsel eller begravning? Kanske rent 
av en utomhusvigsel i byn i sommar? 

Med önskan om en fin sommar! 

Anna-Karin Jonsson, präst i Sörby-
akyrkan 
0920-27 70 72 
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