
Juli/augusti 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 säger vi  

HEJ 

                    när vi möts.  
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Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya bybor - 

 

Välkommen till byn! 

   

 

 

 

 

 

 

 

Friluffsarnas bravader ! 

Sid: 7 

PROs  
utflykt till Kvarnvallen 2014. 

Sid: 3 

Torpets 

Förskola 

Sid: 8 

Öppen Trädgård 

I Antnäs 
Sid:6 

Årets 

Antnäsbo! 
Sid: 3 

 

Invigning av Fäbodaleden 
 

Lördagen den 16 augusti 
Starttid: 10.00 

Samling vid Sörbyakyrkan 

 
Fäbodvandring med invigning av nya ledsträckningen,  

Sträckan har spångats, broar har byggts – nu är det invigningsdags.  
Vi vandrar från Sörbyakyrkan och till Kvarnvallen, väl framme invigs den nya leden. 

 
Inbjuden talare är Niklas Nordström, 
som även inviger den nya sträckan av  

Fäbodaleden. 
Byaföreningen bjuder på hamburgare & dryck 

till alla närvarande. 
Välkommen!  

 
(Vid regn flyttas invigningen till Söndagen den 17 augusti.) 

Bilbingo 

Välkommen till den Stora Finalen i Antnäs Måndagen den 4 augusti kl. 19.00. 

 (OBS! Kom i tid om ni skall få en bra spelplats) 

Vinster för 115 000:- spelas ut denna kväll - 1x25 000:-, 3x15 000:-, 1x10 000:-  

och 35x1 000:-.  

VÄLKOMMEN 

 till Finalen hälsar Antnäs BK! 

Vi firar 

En 

80 åring! 
Sid:5 
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Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

Manusstop  

för  

Antnäsbladet 

 

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 medlem-
mar i föreningen, konstaterar vi att vi är på rätt väg 
med föreningens verksamhet.  

 

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 

Ordförande har ordet 

 

Så kom den då äntligen sommaren, 
med den varma medelhavstemperatu-
ren som vi fått njuta av en tid. Luleå 
ligger, i skrivande stund, högst upp i 
topp på solligan med flest soltimmar i 
landet. Men solen kan också skym-
mas av mörka moln. Som de flesta 
känner till har vår ordförande och 
eldsjäl, Inga-Lill Granberg, lämnat 
oss allt för tidigt. Vi ska nu göra vårt 
bästa att förvalta, genomföra plane-
rade projekt och även ta till oss nya 
utmaningar i byaföreningen enligt de 
förslag som ni lämnar in som är ge-
nomförbara. 

Vi har nu genomfört Antnäsdagen 
som bara växer med antal besökare 
och positiva reaktioner, vilket vi 
verkligen uppskattar. Fäbodvallarna 
klipps och underhålls tillsammans 

med frivilliga bybor. Snart är det dags 
för invigning av nya sträckningen av 
vandringsleden. Då hoppas vi att 
många kommer och deltar. Lekplat-
sen som rustats upp vid gamla skolan, 
är flitigt använd. Ofta ser man både 
barn och vuxna samlas där och har 
kul tillsammans, precis som det ska 
vara. 

 

Vi hälsar, fler som vill engagera sig, 
välkommen att höra av sig till någon i 
styrelsen så kan vi berätta mer. Alla 
kan bidra med något - stort eller 
smått. Antnäs sjuder av liv och det 
ska vi ta vara på, vi välkomnar alla 
nyfödda, nyinflyttade och uppskattar 
de som redan bor här! Tillsammans 
blir vi starkare och gemenskapen bi-
drar till ett tryggare Antnäs. 

 

T f ordförande 

Vivi-Anne Strandberg 
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Ett Stort Grattis  

Säger vi till  

Årets Antnäsbo 2013 

Carl-Erik Carbin 

 

För extra ordinära insatser  

under många år! 

PRO träff på Kvarnvallen 

I samband med PROs träff på Kvarn-
vallen, Antnäs i våras hölls en min-
nesstund för Inga-Lill. Förra året var 
Inga-Lill Granberg och berättade om 
fäbodvallarna och livet de levde förr 
här. Nu finns hon inte längre med oss 
och hennes urna är förd till släktens 
familjegrav i Göteborg. 

Frågan uppkom om en del av askan 
kunde få stanna i Antnäs och de 
närmast anhöriga enades om att en 
del jord kunde tas vid Kvarnvallen 

Antnäs ned till familjegravplatsen i 
Göteborg och där taga jord tillbaka 
till Antnäs för att strös vid den plante-
rade Näverhäggen på Kvarnvallen 
Antnäs. Esbjörn Granberg hade med 
sig denna jord, som vi  fick vara med 
och bevittna denna dag på Kvarnval-
len när jorden åter är i marken under 
trädet. Nu kommer  Inga-Lill finnas 
med oss här i Antnäs och på Kvarn-
vallen där hon hör hemma.   

Efteråt höll PRO medlemmarna en 
tyst minut för Inga-Lill.  

/Roland Johansson 

  

Foto Margareta Johansson  Foto Margareta Johansson  Foto Åke Johansson  

Foto Roland Johansson  

ANTNÄS BK BASKET  

EFTERLYSER: 

Antnäs BK bedriver basketverksamhet 
för barn födda 1998-2006. Både pojkar 
och flickor är välkomna att delta och 
vi söker ständigt efter nya ledare. 

Just nu behöver vi ledare som vill 
starta upp nya lag för de yngsta födda 
2007-2008.  

Du behöver inte själv ha spelat basket 
för att som förälder kunna starta upp 
ett lag. Det finns mycket hjälp och 
utbildning att tillgå. 

Välkommen till vår sektion. 

Kontaktperson är Anna 
Sundqvist, mobil 070-
688 51 47,  

email adress: mun-
ters8@hotmail.com 

Drop-in-dop? Drop-in-vigsel?  

Öppet Hus i Sörbyakyrkan 
Den 13 september kl 10-16 är kyrkan öppen för alla som vill passa på att 
komma in!  

Det är förstås alltid möjligt att komma in när vi finns i lokalerna. Den här 
dagen är vi lite extra laddade med kaffe och fika, och berättar om vår verk-
samhet. 

Den här lördagen finns det också möjlighet till att göra det som kanske bara 
inte blivit av – att gifta sig eller låta döpa sig själv eller sitt/sina barn. Du/ni 
behöver inte boka tid utan kan komma när det passar. Vi pratar först om hur 
ordningen ser ut och vad det betyder, och följer så den kyrkliga ordningen. 

Det är sällan som dop eller vigsel sker spontant. Uttrycken ”drop-in-dop” 
eller ”drop-in-vigsel” blir därför lite slarviga. Men en vig-
sel behöver inte alltid ske med stort kyrkbröllop och ett 
dop behöver inte alltid åtföljas av ett stort släktkalas. Det 
som är en stor högtid kan också få göras enkelt!  

Välkommen!  

Anna-Karin Jonsson, präst i Sörbyakyrkan  
0920-27 70 72 
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Antnäs firade National-
dagen och Antnäsdagen 

.Drygt 200 personer hade sökt sig ut 

till Antnäs fäbod, Kvarnvallen, för att 

fira nationaldagen och byns egen 

Antnäsdag. Unga som gamla, bybor 

och hemvändare, bekanta och vänner. 

Vädret kunde inte varit bättre, strå-

lande sol och myggfritt. De gamla 

veterantraktorerna hade försetts med 

lövade vagnar speciellt för denna dag. 

De kördes mellan Antnäs by och fä-

bodvallen fullproppade med folk.  

Arrangemanget är ett samarbete mel-

lan byns föreningar och Sörbyakyr-

kan. Grillad korv och kokkaffe över 

öppen eld var väldigt uppskattat. Hus-

modersföreningens hembakta fika-

bröd och deras omtalade mjukkaka 

såldes slut ganska fort. Personal från 

Sörbyakyrkan hade tagit med sig ull 

och alla som ville, fick skapa de 

första tovade Antnäs-trollen (Trollor.)  

På tal om trollor eller tröllor var 

konstnären Kerstin Wåhlström med 

även detta år med sina stenbärare och 

vättar.  Fina tennarmband gick också 

att köpa av Karin Hermansson. 

I museet, på vallen, berättade två rik-

tigt duktiga ”grabbar”, Gösta och 

Åke, historier från förr. De förkla-

rade/beskrev också vad de saker som 

finns i ladan använts till. Många vet 

nog inte vad allt som finns där var till 

för eller hur dessa föremål användes. 

 ABK kom med basketkorg, hockey-

mål och luftgevärsskytte några myck-

et uppskattade aktiviteter.  

Att rida på hästen och provåka på 

fyrhjulingen toppade nog allt denna 

dag.  Fyrhjulsafari det är ”grejjer” det 

– som en liten flicka sa.  

För andra året i rad anordnades av 

ABK - Fäbodaloppet som i år sprangs 

av elva tappra löpare… denna varma 

och kvava dag. 

Klockan tolv hissades flaggan och 

alla sjöng med när tonerna av Nation-

alsången klingade. Årets talare var 

Inga-Britt Johansson, Alvik. Hon 

påminde alla om vad ett ”hej” kan 

betyda för var och en som man möter 

längs vägen.  

Årets Antnäsbo blev Carl-Erik Car-

bin, för att i det tysta under många år, 

utfört ideellt arbete i olika föreningar 

till gagn för så väl ungdomar som 

vuxna.  

Folkfesten 

fortsatte 

någon 

timma till 

och sen 

var det 

dags för 

Fä-

bodataxin (veterantraktorerna) att 

puttra in mot byn igen. Vi som blev 

kvar för att plocka ihop kunde nöjt 

konstatera att detta måste ha varit den 

bästa Antnäsdagen hitintills… 

Tack alla som är med och anordnar 

och sponsrar Antnäsdagen och som 

gör det möjligt att erbjuda barnen 

gratis aktiviteter under dagen. Och 

tack till alla som besöker fäbodvallen, 

utan er blir det ju ingen Antnäsdag.  

/Red 
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Antnäs by  

familjesidan 

 

Nytt från Husmodersföreningen 
www.norrbottenshusmodersforeningar.se 

80 år 
Det ska firas! 

Söndagen den 24 augusti 
Husmodersföreningen i Antnäs 
firar 80 år och är därmed den 

äldsta föreningen i byn.  

Vi tänker fira med b.la att ha öppen bagarstuga där 
vi kommer att sälja mjukkakor ha lotteri och fika.  

Välkommen! 

 

 

Lite fakta om föreningen: 

Husmodersföreningen i Antnäs bildades av aktiva 
kvinnor i byn och hade först sina möten i sina hem. 
Senare blev församlingshemmet som låg vid Hälsan 
en bra mötesplats. När Sörbygården byggdes har mö-

tena varit där och är fortfarande andra onsdagen i 
varje månad.  Föreningen är ideell - både religiöst 
och politiskt obunden.  Det finns 23 Föreningar i 

länsförbundet som ligger under husmoders riksför-
bund. Föreningarna samverkar, påverkar och skriver 

motioner som har med samhället att göra. 

/Aktiva kvinnor i Husmodersföreningen 

Det är bara 30 genom byn! 
Hur många gånger måste det sägas? 

Ska det måsta hända en olycka innan man drar 
ner på farten? 

Vår by är en väldigt aktiv och rörlig by, folk vis-
tas på gatorna nästan dygnet runt och framför 
allt våra barn som färdas på  gatorna och inte 

alltid riktigt har koll på vart sidan av vägen är.  

Tänk innan det är försent! 

 

Det är bara 30 genom  byn! 

IN MEMORIAM 
Nu har himlen fått en ängel till… 

Våren 2014 avled Inga-Lill efter en kamp mot cancern som hon kämpade 

tappert emot. En eldsjäl, maka, mor, mormor, vän ja kärt barn har många 

namn, men ett är säkert, saknaden och tomrummet är stort. Hon flyttade 

till Antnäs för 18 år sen och som en virvelvind, frisk och glad svepte hon in. 

Sen dess har hon tillsammans med bybor utvecklat och puttat fram Ant-

näs till den by som den är idag med bland annat en väl fungerande Fä-

bodaled, och upprustade fina vallar. Hon var absolut inte den som var 

rädd att ta i och hjälpa till, nädå hon stod längst fram vid ”barrikaderna” 

och skottade jord, fraktade material till spångar, peppade de duktiga medarbetarna och såg 

till att allt var noga genomfört så nästa projekt kunde börjas med. Hon lyckades förena by-

borna och även knyta goda kontakter med övriga byar runt omkring. 

Tack Inga-Lill att vi fick den förmånen att vara din vän och fick lära känna dig. 

/Antnäs Byautvecklingsförening 

(Ett längre minnesord finns att läsa I Kuriren 13 juni 2014) 



6 

Öppen Trädgård i Antnäs 

Den 20 juli var det 
dags igen för paret 
Lennart och Britt-
Marie på Rotevägen 
i Antnäs att ha öp-
pen trädgård. Det är 
inte första gången 
denna härliga förete-
else inträffar, det är 
den tredje. Vädret 
denna dag kunde 
inte vara bättre, strå-
lande sol och tryck-
ande hetta med lite 
vind. Jag tog cykeln 
och for nedåt byn 
för att hälsa på och 
innan jag ens var 
framme såg man 

bilarna stå i rad. Besökarna var många denna 
dag, folk vandrade rofyllt omkring i trädgården, 
hittade lite skugga, satte sig för en kopp kaffe 
och hembakat fikabröd. Jag själv smög om-
kring bland buskar och blomster nästan som i 
djungeln förutom att jag skippade machetesen 
istället hade jag kameran i högsta hugg. Det 
blev 135 fina bilder på blommor, träd och den 
fina dammen med näckrosorna. De jag mest 
tyckte om var fiskarna som fridfullt simmade 
omkring i dammen lyckliga att komma ut efter 
en övervintring i akvariet i garaget. Jag ska inte 
tråka ut er med lång text utan visa alla fina bil-
der från trädgården, när jag tillslut lämnar 
Lennart och Britt-Marie är dom fullt upptagna 
med att svara på nyfikna frågor från besökarna 
och ge tips och råd till de som vill. 

/Carina/Red 

Öppen Trädgård i 
Antnäs 
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Friluffsarna 
Nu i skrivande stund är det nära...till 
det efterlängtade scoutlägret i Skell-
efteå. Men innan det har vi hunnit 
med en härlig avslutning på ordinarie 
Aktiviteterna i Kyrkan. Sista träffen 
före sommaruppehållet drog en hel 
bilkaravan iväg. Destination lite hem-
lig, men när vi svängde av vid Öber-
get i Måttsund då var det klart vart vi 
skulle.  Uppe på berget finns det 

gamla bosättningar där dom levde 
förr, typ för jättelänge sedan. 

Vi hade tagit med oss fika så att vi 
kunde stanna kvar ett tag där uppe. 
Färden dit gick bra med bil, sen blev 
det lite mer äventyr att ta sig vidare 

upp, tur att vi tagit med oss stövlar 
för det var lite blött på sina ställen. 
När vi äntligen kom fram var utsikten 

outstanding, oj så fint det var. 

Vi hade med oss Carina Bennerhag 
som jobbar som arkeolog som kan 
jättemycket om detta berg. Dom har 
hittat gamla bosättningar där och 
gamla gravar.  

Vi traskade på rätt länge och helt 
plötsligt kom vi fram till ett stenröse. 
Här har vi en gammal grav säger Ca-
rina. Kan ni se den? Jo om man visste 
vad man skulle se efter så visst där 
var det en grav. Så coolt!  

Utsikten när vi sen fikade var fin, och 
om man tittade åt Piteå hållet såg man 
vindsnurrorna  vid horisonten.  

Färden hem blev lika blöt men det 
gjorde ingenting för alla var mätta 
och belåtna fint väder och inga mygg, 
vad mer kan man önska sig? 

Nu ser vi fram emot Gärdsmark och 
lägret där. En hel vecka ska vi bo 
ihop i tält och i små läger, göra dags-
utflykter och träffa nya kompisar från 
hela Sverige.  

Mot Gärdsmark och Patrullriks! 
2014!  
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Till vintern öppnar en ny förskola i 
Antnäs, Torpets förskola och kommer 
att hålla till i de gamla BVC lokalerna 
där också Knalltorpets förskola en 
gång varit.  

Initiativtagare till förskolan är Ant-
näsbon Beatrice Lundström som ar-
betat i över 15 år inom barnomsor-
gen.  

Förskolan startas ihop med företaget 
Christella Barnomsorg. Christella har 
bedrivit barnomsorg sedan 2007 och 
finns för närvarande i 10 kommuner, 
bland annat i Rosvik. 

  

Beatrice berättar entusiastiskt att lo-
kalerna kommer att moderniseras, 
målas och renoveras samt att utemil-
jön kommer att göras i ordning innan 
starten. Till att börja med kommer de 
starta upp med en avdelning men utö-
kar till två avdelningar så fort det 
finns tillräckligt med barn. 

 

På Torpets förskola kommer de att 
arbeta Reggio Emilia inspirerat. Det 
innebär att barnens val, dess förkun-

skaper, tankar och teorier kommer i 
första rummet. Man lägger stor vikt 
vid den skapande processen och fan-
tasin, som en hjälp för barnen att 
pröva och ompröva sina tankar och 
teorier. Det är inte en färdig produkt 
som är viktigt, utan själva processen. 
Denna filosofi går hand i hand med 
förskolans läroplan.  

Vi kommer att planera vår verksam-
het utifrån barngruppen. Det viktig-
aste är att barnen samt föräldrarna 
känner trygghet med oss personal, 
lokal och vår verksamhet. Målet är att 
försöka ha uthuspedagogik på för-
middagen och på eftermiddagen kom-
mer vi hålla oss i vårt närområde.  

 

Men utöver att bedriva en bra barn-
omsorg vill även Torpets förskola 
göra livet lite lättare för småbarnsfa-
miljerna genom att:      

15-timmars barnens föräldrar väljer 
själva sina dagar och tider under 
veckan. 

Förskolan håller med gratis blöjor till 
barnen  samt kommer  förskolan att 

hålla med alla utekläder för de föräld-
rar som så önskar.  

Läs gärna mer på deras hemsida som 
har utförlig information om ”kläder 
efter väder”. 

www.torpets.net 

där informationen kommer att uppda-
teras efterhand. 

 

Vi önskar Bea med medarbetare all 
lycka och hoppas på bra uppstart till 
hösten. 

Friluftsgudstjänst 

vid fäbodavallen 

Söndagen den 1 juni kom jag upp till 
fäbodvallen för att vara med vid fri-
luftsgudstjänsten. För min del var det 
för andra året, men traditionen har 
funnits längre än så. Medlemmar från 
byaföreningen hade ställt i ordning 
inför gudstjänsten med att klippa 
gräs, ordna sittplatser, koka kaffe, 
baka mm.  

Det var med blandade känslor som vi 
fick fira gudstjänst. Förra året var det 
Inga-Lill Granberg som hälsade väl-
kommen och hissade flaggan. Nu 
hade vi just haft begravning och min-
nesstund för henne i Sörbyakyrkan.  

Gudstjänsten inleddes med att byaför-
eningen planterade ett träd till Inga-

Lills minne.Så fortsatte gudstjänsten 
med dragspelsmusik och sång. ”Kalla 
den änglamarken eller himlajorden 
om du vill…” En sång som Inga-Lill 
valt att ha med vid de tidigare frilufts-
gudstjänsterna.  

Den här söndagens tema handlade om 
att vi behöver någon som för vår ta-
lan, som försvarar oss och hjälper 
oss. Dels i juridisk mening när livet 
trasslar till sig. Men i andlig mening 
får vi också en hjälpare. Den hjälpa-
ren beskrivs som ande, vind, försva-
rare, inspiratör, vägledare, tröstare... 
Vi får del av den hjälpen, inte för att 
bli andliga övermänniskor utan för att 
bli just mer mänskliga, och få upp-
täcka att Gud finns här och nu.  

Efter att ha suttit stilla och blivit lite 
småfrusna var det gott att söka lite lä, 

äta etiopisk köttfärssås från woken 
och dricka kaffe, kokt över öppen eld.  

Tack till byaföreningen för gott sam-
arbete!  

/Sörbyakyrkan 

 


