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Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya  

bybor  

 

 

Välkommen till byn! 

Sörbyakyrkan har lite på 
gång 
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Rolig läsning om Antnäs-Nisse  
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Nederluleåstaffetten 
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Dagen ros vill 

jag ge… 
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Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Bruno Häggström 
Revisorer* Ekonomer 

 

Tfn: 268902 

070-3786358 

Sörbyakyrkan 
Antnäs 

YOGA 
Leds av certifierad Iyengar yogalärare 

Ulrika Falk Mörtberg 

 

TORSDAGAR 

 kl.18.30- 20.00 

 

 

Antnäs Sörbygård 15/1-7/5 

www.yogailulea.se 

Dags att förnya medlemskapet 

Du är väl medlem?? Om inte kolla här...  
 

Som de flesta vet är Antnäs en by under stark utveckling och ett  

medlemskap i Byaföreningen är av stor vikt för att kunna bedriva 
den verksamhet som vi gör nu. 

Föreningen har sökt och erhållit bidrag från kommun och länssty-
relse till de projekt som genomförts. Tillsammans kan vi bybor 
med hjälp av Din medlemsavgift förverkliga fler önskemål som rör 
vår by. 

I dagsläget bedriver vi verksamheter såsom Antnäsdagen, Ant-
näsbladet, Fäbodaleden och fäbodvallarna. Dessutom handläg-
ger vi ärenden som berör miljöstationen, gatu - och vägskylt-
ning, vägremisser, trafiksäkerhetsfrågor, hundlatriner, nya 
lekplatsen mm. 

Många medlemmar medför mer pengar och förslag på hur vi skall 
utveckla byn. 

 

Medlemsavgiften är 100 kr per år och hushåll 

 

Vänligen sätt in pengarna på Antnäs Byautvecklingsförenings 
plusgiro: 184479-4 eller bankgiro: 608-0444 

märk betalningen med namn på kontaktperson, antal personer 
i hushållet samt telefon och mejladress, så kan vi göra en ny 

aktuell medlemsförteckning. 

 

Byautvecklingsföreningen tackar på förhand. 

Eventuella frågor?  

Kontakta kassören på tfn: 304 98; 070 29 68 933 
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Julmarknad i Sörbygården 

Alltid i slutet av november går Hus-
modersföreningens julmarknad av 
stapeln, så även  denna gång. Tomten 
var på plats och välkomnade glada, 
förväntande, livrädda och supertuffa 
barn, ja även alla vuxna välkomnades 
ju så klart också. Sörbygården var  
denna dag  julpyntad. fylld med folk 
som ville handla mjukkakor, fina 
hantverk, granristomtar och mycket 
mer. Klass 5 från Antnässkolan stod 
för hembakat fika  och kaffet hade 
barnen fått sponsrat av ICA Sörbyhal-
len, det tackar dom för. Allt fikabröd 
som blev över skänkte barnen till 
RIA center i Luleå till deras kom-
mande jullunch. /Red. 

Aktiva Kvinnor 

Konsument vägledaren Johan Sund-
berg var och gav olika konsumentråd 
till Antnäs husmodersföreningen-
Aktiva kvinnor. Här kommer lite tips 
som vi fick och kan dela med oss av:  
Man ska inte acceptera eller betala 
för en tjänst som inte är perfekt ut-
förd. Kunden ska alltid vara helt nöjd. 
Be om öppet köp, alla affärer har inte 
det. Ångerrätt inom 2 veckor om man 
köper på internet. Ge premiepens-
ionsdelen till den som tjänar minst i 
hushållet, oftast kvinnan. Kontrollera 
alltid vem det är du handlar av, när 
inköp sker via nätet. Köp aldrig något 
genom telefonförsäljning. Handla 
resor och dyra varor på kreditkort, då 
är du skyddad av tjänsten. Betala inte 
förrän du fått varan. Betalar man med 
betalkort får man inget tillbaka om 
man blir lurad. Spara kvitton i 3 år för 
dyrare saker. Kontoutdrag gäller inte. 
Aldrig handla vid dörren om jag inte 
får varan direkt. Rätt att få reseersätt-
ning om jag köper en vara som det är 
fel på och kör för att reklamera. Gör 
klart vid köp vad som gäller, om en 

vara inte fungerar när du kommer 
hem. Hur lång tid man får vänta på en 
ny eller får en ny direkt. Skriv vita 
arkivet, städa, rensa och lämna till 
insamlingar. Energitjuv om man har 
mycket saker eller kläder som inte 
används. Kanske något av de här tip-
sen kan hjälpa till om det blir svårt att 
hävda sin rätt. Marsmötet då har vi 
utbildning i första hjälpen, intressant. 
Är det någon som är intresserad är ni 
välkomna. Vi har alltid våra möten 
2;a onsdagen i varje månad. Bagar-
stugan öppnar när det blir lite var-
mare. Inom snar framtid kommer ni 
att få en broschyr i brevlådan med lite 
information 
om vår före-
ning och 
vem ni vän-
der er till för 
att hyra vår 
fantastiskt 
fina bagar-
stuga. Vid 
penna/ ordf. 
Marie Sun-
dqvist 073-
0373681.  

 Första advent och ljussätt-
ning av  

Antnäs Byagran. 

Den 30 november alltså första advent 
firas det med lite pompa och ståt Bya-
granens ljuständning. Det har blivit 
som en tradition nu att ha detta vid 
ICA Sörbyhallen. Granen som byn 
disponerade förr har blivit för stor och 
är besvärlig att komma åt. Däremot, 
finns några fina granar vid affären 
som går att använda många år framö-
ver. Antnäs Byaförening var där och 
bjöd på glögg och pepparkakor. Och 
även detta år var det dragning på 
medlemslotteriet. Tomas & Jocke på 
ICA bjöd på lokala tilltugg och smak-
bitar av julkaraktär. Alviks blandade 
kör sjöng in julen med några välkända 
julsånger.  

Ordförande har ordet 

Tänk vad tiden går fort, vi har redan 
kommit en bit in i februari. Byaut-
vecklingsföreningen har just haft års-
möte och summerat sin verksamhet 
för 2014 (som är avslutad) vi kan 
känna oss nöjda med de resultat vi 
åstadkommit för de projekt som var 
prioriterade, samt att budgeten för 
2015 är mycket bra. Kan nämna bl.a. 
att nya spångar lagts ut, utplacering 
av konst, invigning av nya sträck-
ningen för vandringsleden, populära 
Antnäsdagen, med bl.a. korande av 
Årets Antnäsbo. Adventfirande vid 
ICA, vilken kommer att få ett nytt 
utseende i år. Den som är intresserad 
att läsa verksamhetsberättelsen kan 
göra det på vår hemsida, 
www.antnas.se 

Jag ska passa på att hälsa nya medar-
betare till styrelsen välkommen, Mar-
cus Halse och Karin Nilsson som går 
in som suppleanter.  

Vi planerar att genomföra en utbild-
ning i Hjärt-lungräddning om intresse 
finns, anmälan kan göras till mig via 
mail vivi45@telia.com  eller tel. 073-
0421810. 

Ungdomsverksamheten fortgår och 
har utökats med en kväll. Nu kör dom 
onsdagkväll också. 

I övrigt är vi tacksamma om ni berät-
tar för oss om det finns något som vi 
kan hjälpa till med att påverka för att 
förbättra för byns innevånare. 
(Föreningen ska verka som kontakt 
mot kommunen, myndigheter med 
flera). Som ett exempel kan jag be-
rätta att vi för närvarande jobbar med 
att få en sänkning av hastigheten 
längs Älvsbyvägen. 

Samverkan med Hägnan fortsätter. 
Inom kort ska det planeras för en dag 
till sommaren där hela Sägenleden är 
öppen. 

Den här vintern har kommit med 
mycket snö, till glädje för en del och 
bekymmer för andra. Det positiva är 
att det blir ljusare för varje dag och 
att Nederluleåstafetten med all sanno-
likhet kommer att bli av i år. Nu ser 
vi fram mot en härlig vår med mycket 
sol fina skidturer, pimpelfiske eller 
vad det nu kan vara. /Vivi-Ann S. 
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Grattis Antnässkolan 

25 år! 
Antnässkolan firade 25 år 2014 med öppen skola, lucia, skapande,  

teknik, glögg & pepparkakor. Här har ni ett litet axplock.  

Sy och träslöjden handlade om färg, form  och 
fantasi när eleverna skulle lära sig mer om andra 
länder och deras kultur, hantverk, språk, mm. 

Här har eleverna målat och pyntat glasburkar så dom blev 
till fina välkomnande ljuslyktor.  

Glögg och pepparkakor blev vi alla bjudna på som var där 
och innan vi gick hem överraskades vi av Lucia med tärnor 
och tomtar som sjöng så fint.  
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Antnäs by nya hemsida! 

Äntligen kan vi presentera Antnäs nya hemsida.  

www.antnas.se 

ABUF Antnäs Byautvecklingsförenings styrelse 2015 

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, kassör: Kristina 
Strandberg, 

Sekreterare: Carina Lundström, Styrelseledamöter: Allan Lar-
sson, Monika Björk, Lars Åkersund, Britt-Marie Brännström, 
Esbjörn Granberg, Lennart Zetterqvist. Suppleanter: Stefan 
Larsson, Marcus Halse, Stefan Olsson, Tomas Gustafsson, 
Karin Nilsson. 

Extra Årsmöte 
 

Antnäs BK kallar medlemmarna till ett extra årsmöte  

 

Måndag 2 mars kl 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga 

 

Ärenden: Förändring av administrativt verksamhetsår (nytt verk-
samhetsår 1/5-30/4) och därmed nödvändiga stadgejusteringar. 

Förslag till föredragningslista och underlag för  stadgejusteringar 
kommer att finnas på kansliet senast den 23/2. 

/Styrelsen 

 

Basket tränare/ledare önskas 
Flickor 08 har kommit igång och tränat några 
gånger. Tyvärr saknas det fortfarande tränare till 
det laget. Är ditt barn intresserat av att prova på 
basket och kanske du själv kan tänka dig att 
ställa upp som ledare i denna superförening till-
sammans med någon annan?  

Ta kontakt med Anna Sundqvist mun-
ters8@hotmail.com  

Tfn:070-688 51 47, eller med Carina på kans-
liet, ring 303 45 eller maila till 
abk@antnasbk.com 

Fyrklöverns skoter & fritidsförening 

 

Fyrklöverns skoter och fritidsförening vänder sig till sko-
terägare och friluftsmänniskor i Sörbyarna. 

Genom ditt medlemskap hjälper du oss att hålla skoterle-
derna öppna och våra rast och grillplatser i fint skick och 
därmed skapa tillgänglighet för fler att komma ut i natu-
ren. Vi jobbar via kontaktpersoner i alla byar och mer in-
formation om detta finns på vår hemsida: 

www.123minsida.se/fyrklovernsf .  

Vi välkomnar alla till vår förening och vi jobbar i samar-
bete med markägare, andra ideella föreningar och i linje 
med kommunens planer. 
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Salong Morrhåret    

Tfn: 304 44    
Din Frisör  
Nära  Dig! 

 

På gång i  

Sörbyakyrkan! 
 

Som många vet är det full rulle i Sör-
byakyrkan, inte minst bland barn och 
ungdomar.  

På  tisdagar är det Friluffsarna för 
barn  mellan 9 - 12 år, mellan 18.00 - 
19.30. Det är  blandade aktiviteter ute 
och inne typ scouting. Vi jobbar med 
hantverk, kniv, eld, lagar mat ute, 
bygger i snö, lär oss om allemansrät-
ten, sjukvård/första hjälpen och har 
allmänt trevligt tillsammans. Lite från 
vårterminens planering: Bygga med 
lera, bygga i snö, tälja, elda, pyssel, 
lära dig slå upp tält, bygga läger mm.  

Tanken är ju sen att åka på scoutlä-
ger, nästa läger blir 2016 i Klockar-
träsk i Piteå. 

Är ni intresserade hör av er till 
Anna Sellén Tfn: 277075. 

anna.sellen@svenskakyrkan.se  

 

 

 

 

 

 

På torsdagar är det barnkören, vi be-
håller tiden 15.00-16.30 och gör som 
tidigare, att vi bryter av med en paus 
nån gång kring kl. 16.00. Det finns 
barn som gärna vill vara med i kören, 
men som inte kan stanna fram till 
16.30, men man är ändå välkommen. 
Vi övar på ett sätt före pausen och 
andra sånger, tex verser, stämmor, 
inför specifika uppsjungningar osv 
efter kl. 16.00. På så vis kan vi tillgo-
dose behoven för fler barn. 

  Vi kan gärna vara fler i kören, så 
tipsa gärna andra barn i åk 1-6. 

 Barnkören kommer att medverkar på 
några av  gudstjänsterna här framö-
ver. 

Nästa tillfälle är en familjemässa 
(gudstjänst med nattvard) söndag 15 
mars kl. 10.00. Söndag 19 april är det 
dags igen. Det är planerat till kl. 
18.00, men kan komma att ändras till 
kl. 10.00 även då. ) 

Vi träffas som regel ca 45 minuter/en 
timme innan gudstjänsten. Efteråt blir 
det varmkorv och fika. Det kostar 
inget att vara med.  

Hör gärna av er med frågor! Vi 
som leder kören är musiker  Niklas 
Thornéus,  
niklas.thorneus@svenskakyrkan.se 
 och Anna Sellén, pedagog, 
anna.sellen@svenskakyrkan.se 

  Sörbyakyrkan –  

en mycket aktiv sådan 
Sörbyakyrkan är en mycket aktiv del 
av Nederluleå församling. Efter en 
utbyggnad för några år sen är det nu 
grupper och sammankomster i stort 
sett varje dag och kväll under veckan. 
Småbarn med daglediga föräldrar 
träffas här en dag i veckan. Barn och 
ungdomsgrupper har sina tider under 
terminerna. Föredrag med lunch för 
daglediga vuxna, studiecirklar och 
sångövningar för Alviks blandade kör 
är några andra exempel. Dessutom 
firar många familjer dophögtider här 
och även begravningsgudstjänster 
förekommer. 

Sörbyakyrkan är en så kallad sam-
arbetskyrka som innebär att det finns 
en EFS-förening där som tar ett sär-
skilt ansvar för församlingsverksam-
heten. Arbetet planeras gemensamt 
med Nederluleå församlings övriga 
arbete. Samarbetet har varit organise-
rat på det sättet sedan 1981. Initiativet 
till det tog dåvarande kyrkoherden i 
Gammelstad, Folke Sjöberg. 

/Jan-Olof Hed-
ström  

50 + 

Nya erfarenheter 
Ju mer aktiva vi är (både fysiskt och 
mentalt), desto längre får vi njuta av 
livet och dessutom av ett berikande 
liv. Här kommer en möjlighet för 
medborgare som varit med ett tag 
nämligen sådana som klarat av fem-
tioårskalaset. 

I kontakterna med vår vänort Novéant 
lanserar vi ett projekt som vi kort och 
gott har döpt till 50 +. Fyra personer 
härifrån erbjuds möjligheten att vistas 
där nere under två septemberveckor 
detta år. Bl a blir det aktuellt att delta 
i vinskörden men även att engagera 
sig i olika slags arbetsuppgifter av 
ideellt slag. De fyra reser inte samti-
digt utan delas upp två och två. Man 
bor hos familjer och den nödvändiga 
kostnaden inskränker sig därför till 
det som handlar om själva resan. Men 
här har vi ansökt om medel från några 
bidragsgivande källor och eventuellt 
kan därför även ett resebidrag komma 
ifråga. 

Var inte rädd för språket. I Novéant 
finns det entusiaster som redan har 
lärt sig en hel del svenska. Och vi vet 
av erfarenhet: Du kommer att bli 
mycket väl omhändertagen. 

 

Vill Du ha mer information, vänd 
Dig till Kristina Strandberg  sol-
ol@tele2.se eller tel. 0920 304 98.  

Kristina och Tord Marklund, Ersnäs, 
företräder Vänortsföreningen ANEA i 
det här projektet. 

 

 

(En flygbild tagen över Novéant-sur-
Moselle ) 

DAGENS ROS! 

Ett fång med rosor vill jag ge 

till alla hjältar som är ute 

och brottas och skottar bort 

all denna snö som kommit och 

nu även all slask när det 

töar. 

/ECL 
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När ”Antnäs-Nisse” slog i bor-
det  inför A.B. Gärde 

– Det var ett förskräckligt uppträde 
inför landshövding Gärde den 
gången, säger f. riksdagsman N. E 
Nilsson i Antnäs, när NK:s medarbe-
tare söker upp honom för ett samtal 
med anledning av Bergnäsbrons in-
vigning. Ty skulle riksdagsman Nils-
son glömmas bort i detta samman-
hang, han som var en av de aktivaste 
och varmaste förespråkarna för en bro 
vid Bergnäset, långt innan ännu pla-
nerna på Gäddvikbron var i påbör-
jade. 

 

Vi var uppe hos landshövdingen en 
deputation från södra Nederluleå för 
att framlägga våra synpunkter och att 
försöka påverka landshövdingen. 
Men landshövding Gärde ställde sig 

mycket avvisande. Hans trafiktek-
niska förhinder följde linjer, som inte 
sågs så praktiska som fastmer till stel-
benta principer. Till sist höll han rakt 
på att köra över oss och slog näven i 
bordet. Mina meddeputerade var inte 
vana vid heta argument från konung-
ens befallningshavande och blev för-
skräckta samt började maka sig från 
stolarna för att försvinna.  

”Sen slog jag näven i bordet…” 

– Sitt ni, gubbar sade jag då. Vi kom-
mer att vara här, när denna starke 
man för längesedan är borta, sade jag 
till dem. Och sedan slog jag också 
min näve i bordet med eftertryck, 
berättar riksdagsman Nilsson om den 
uppmärsammade händelsen. 

– Ja, det knytnävsslaget gav ju gen-
ljud i hela landet, förstås, tillägger 
riksdagsmannen med spjuvern i ögat. 

– Vi fick ju inte den eftertraktade 
bron, där vi då liksom sedermera an-
såg att den rätteligen borde ligga. 
Själv har jag sedan Gäddviksbron, 
tillkommit – bra att ha men inte av 
samma betydelse som broförbindelse 
mellan Bergnäset och Luleå – aldrig 
trott att jag skulle få uppleva den da-
gen, då bergnäsförbindelsen blev ett 
faktum. Men därför gläder det mig så 
mycket mera nu, när vi äntligen är 
vid våra drömmars mål, och jag hop-
pas innerligt, att det skall bli möjligt 
för mig att övervara invigningen. 
Känner jag mig bara ha krafter nog, 
så var så säker att jag vill vara där. 

 

Den största betydelse för hela landet 

– Det är fortfarande min livligaste 
övertygelse att denna bro kommer att 
ha den allra största betydelse för Ne-

derluleå södra landsbygd, vilken be-
höver kontakten med Luleå stas, nu 
kanske till på köpet mera, än när brot-
anken först framfördes. Kommunikat-
ionerna har sedan dess ökat i oanad 
grad och landsbygden dragits in i vir-
velvinden som man aldrig anade då. 
Motoriseringen, vilken inte minst 
berör landsbygden, behöver den när-
mare förbindelsen, likaväl som i 
gamla dagar hästfordonen gjorde det. 

– Men det stannar inte endast vid att 
bron kommer att lösa kommunikat-
ionsbesvären för närtrafiken och bi-
draga till att lätta trafikekonomise-
ringen. Jag höll på att säga, Bergnäs-
bron har den allra största betydelse 
för hela landet. Det är min överty-
gelse att bron skall bli en ofantlig 
lättnad och välsignelse för såväl Lu-
leå stad, Nederluleå landsbygd som 
fjärrtrafiken, för vilken den hittillsva-
rande omvägen betytt nationalekono-
miska förluster av stor betydelse med 
tanke på trafikintensiteten och väg-
förlängningen över Gäddvik. Berg-
näsbron blir i längden en nationaleko-
nomisk vinning, och en betydelsefull 
tidsbesparing. 

Man vill gärna i vimlet av prominenta 
vittnen till broinvigningen se den 
gamle bondehövdingen och berg-
näsbrokämpen f. riksdagsman N. E 
Nilsson i Antnäs, som vaket följer 
med sin tid, även om de 88 åren inte 
alldelens gått honom förbi.  

 

/Well 

Sörbyakyrkan firade 20 år 

 

Att den mer än 700 år gamla me-
deltidskyrkan i Gammelstad har en 
20 årig dotter i Antnäs, Sörbyakyr-
kan, firades på söndagen den 1 feb-
ruari, Septuaginta. 

Det var en fullsatt kyrka och medver-
kan av barn och en särskild projektör 
som leddes av kyrkans musiker 
Niklas Torneus. Biskop Hans Stig-
lund predikade. Biskopen visade på 
den omtumlande ordningen i Guds 
rike där barmhärtighet sätts före för-
tjänst och meriter. Kyrkoherde Rick-
ard Marklund och EFS distriktsföre-
ståndare Mattias Sundkvist gav råd 
och minnesord för framtiden.  

En lång rad tidigare medarbetare var 
inbjudna och förre kyrkoherden Alf 
Hansson var en av dem som var med.  

Extra högtidligt var det att två iko-
ner, som skänkts till kyrkan, blev in-
vigda av kyrkans präst Anna-Karin 
Jonsson. Ikonerna hade målats och 
skänkts av Lena Holm i Alvik. Iko-
nernas motiv är Jesus Kristus och 
Jesu mor Maria med Jesusbarnet i 
famnen.  

Självklart innehöll kyrkfikat denna 
jubileumsdag, etiopisk pepparsås med 
brödet injera av sädesslaget teff.  

Sörbyakyrkan har nämligen en sär-
skild vänskapsrelation till Mekane 
Yesuskyrkan i Kotobe i Addis Abeba 
i Etiopien. Den kyrkan invigdes 

samma dag år 1995 som Sörbyakyr-
kan.  

/Jan-Olof Hedström . 

 

Kuriosa 
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För allas säkerhet och trevnad i Antnäs 
 

Rally på gångvägarna i byn. 

Det har kommit klagomål från flera håll om att tra-
fiken med bil på gångvägarna i byn har ökat.  

För allas säkerhet är det inte lämpligt att använda 
gångvägar som bilväg, kanske rent förbjudet. Den 
enda gång man måste använda en bit av gångvägen 
är när man ska till bagarstugan för att 
lasta ur och in i bilen. 

/Red. 

Det är fortfarande 

 

 

 

 

 

 

på byavägarna i Antnäs! 

Ni kommer väl ihåg  

att tomgångskörning  

av motorfordon  

bara är  

1 minut! 

UPPMANING! Håll tjuven borta genom GRANNSAMVERKAN! 

  

Med tanke på alla inbrott som skett hösten 2014 är det dags att utöka vår kontakt med 
grannarna. 

Se till att planera er frånvaro med:, lampor som tänds och släcks olika tider, grannar som 
turas om att parkera bilen på er uppfart, grannar som använder er tomt vid utevistelse, se 
till att postlådan töms dagligen, låta en matta hänga ute, se till att soptunnorna töms, 
hålla borta snön från infarten, ändra saker på bron t. ex. sopborsten eller andra synliga 
saker. 

Kanske flera grannar kan turas om att ha kontroll, då blir det inte så betungande. 

Ni har säkert många andra tips, så öka kontakten med era grannar 

och kom på bra åtgärder som lurar tjuven. 

  

/Antnäs Byautvecklingsförening. 

Hundlatriner 
runt om i 
Antnäs by 
finns upp-
satta för att 
kunna slänga 
hundbajspå-
sar. 

När det är kaos vid återvinningsstat-
ionen, ring FTI, det är lagbrott att 

lämna sopor utanför containrarna!!!!  
Så här får det inte se ut!  

Ring FTI på 0200-880311 

info@ftiab.se  

om behållarna är överfulla. 


