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www.antnas.se 

antnasby@ 

gmail.com   

 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya bybor  

Välkommen till byn! 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Vad händer 

19/2? 
Sid: 8 

Nederluleåstafetten 2016 
Sid: 7 

SOP-

TIPP!? 
Sid: 5 

Informationsmöte vatten och avlopp  

i Sörbyarna 
Den 15 februari 2016,  

kl. 18.30 - 20.00 i Sörbygården, Antnäs. 

 

Lägesbeskrivning av vatten- och avloppsnätet i Sörbyarna. 
 

Vi informerar om vad vi gör just nu, hur planerna för närliggande år ser 
ut och hur vi tänker för framtiden. 

Medverkar gör politiker/representanter från Stadsbyggnads- och Miljö-
byggnadsnämnden, Stadsbyggnadsförvaltningens Vatten-och avloppsav-
delning samt Miljö- och byggnadsförvaltning. 

Vi bjuder på fika. 
Välkommen! 

 

Se även vår sida på webben www.lulea.se /Boende och miljö/Vatten och Avlopp  

ABK:s 

Nya 

Kläder. 
Sid: 7 

Ordförande  

har  

ordet! 
Sid: 6 
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Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 
Antnäs 

 

ABK 
Samtliga medlemmar i Antnäs BK  

inbjuds till ett extra årsmöte 
 

Tisdagen den 16 februari kl 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga 

 

Mötesdagordningen upptar:  

Antagande av nya stadgar för Antnäs BK 

 

Dagordning finns utlagd på vår hemsida eller för  

avhämtning på kansliet. 

 

Vi bjuder på fika. 

 

Välkommen! 

 

Bli medlem i Byaföreningen i Antnäs 

 

Tillsammans kan vi bybor med hjälp av Din 
medlemsavgift förverkliga fler önskemål som 

rör vår by. 

I dagsläget bedriver vi verksamheter såsom 
Antnäsdagen, Antnäsbladet, Fäbodaleden och 

fäbodvallarna. Dessutom handlägger vi ärenden 
som berör miljöstationen, gatu - och vägskylt-
ning, vägremisser, trafiksäkerhetsfrågor, hund-

latriner, nya lekplatsen mm. 

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

Medlemsavgiften är 100 kr per år och hushåll 

Vänligen sätt in pengarna på Antnäs Byaut-
vecklingsförenings plusgiro: 184479-4 eller 

bankgiro: 608-0444 

Vänligen märk betalningen med namn på 
kontaktperson, antal personer i hushållet 

samt 

telefon och mejladress, så kan vi göra en ny 
aktuell medlemsförteckning. 

Nya medlemskort/nr kommer att delas ut. 

Byautvecklingsföreningen tackar på förhand. 

Eventuella frågor? Kontakta kassören på tfn: 
304 98; 070 29 68 933 
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Första advent 

I samband med att ICA Sörbyhallen tände granen 
1:a advent, anordnades i år en minimarknad utanför 
butiken.  

Byaföreningen bjöd på glögg och pepparkakor, sålde 
lotter och hade dragning på medlemslotterna.  Första 
pris var en låda fylld med goda charkvaror. Nyhléns-
Hugossons var där och bjöd på grillade prinskorvar 
och smakprov på skinka. Julmust och chips kom 
från Älvsbyn. Det var gynnsamt väder ända tills vi 
skulle gå i kyrkans fackeltåg, då började det att 
regna. Fackeltåget ställdes in. 

 

Julmarknad i Sörbygården 
Här kommer det lite bilder från Husmodersföreningens/Aktiva kvinnors julmarknad. Som alltid i Sörbygården.  
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Franskt vinterbesök 

Den 12 februari anländer till Luleå 33 franska medbor-
gare i skiftande åldrar. Sju är barn och ungdomar. Grup-
pen är på ett midvinterbesök i våra trakter inom ramen 
för samarbetet mellan den franska kommunen Novéant 
och byarna Antnäs, Alvik och Ersnäs. 

 

Sammanlagt tolv värdfamiljer tar emot besökarna. Sex av 
dessa värdfamiljer finns i Ersnäs. 

Programmet finns att läsa på www.ersnas.se Är Du in-
tresserad av en kontakt i det här sammanhanget, vänd 
Dig då till antingen Elaine Blomqvist, sme-
job45@gmail.com eller Sven Persson, pers-
son.sven@telia.com  

Antnäs Jaktklubb 

Hösten har varit givande ur jaktsyn-
punkt för jaktklubben. Fin period i 
augusti med jakt på småvilt, sjöfågel 
och skogsfågel. 

Den 7 september började vi vår älg-
jakt. Vår målsättning var att skjuta de 
vuxna älgarna i september. Kalvjak-
ten genomförde vi under oktober och 
november. 

Tillsammans med Stefan Olssons 
jaktlag har det skjutits 8 vuxna älgar 
och 5 kalvar på Antnäsmarkerna un-
der hösten. 

Inga missöden eller eftersökt har in-
träffat vilket tyder på att vi har en god 
jaktetik och bra jaktledning. 

Vad avser rådjursjakten har det skju-
tits 2 djur under hösten. 

 

För att en bra rådjursjakt skall kunna 
ske, måste en kontinuerlig utfordring 
genomföras varje vinter, för att 
”bygga” upp en stabil och kraftig rå-
djursstam. 

Detta har gjorts i Antnäs under flera 
år av John Ruth på Ronningen, Her-
mod Slettemo och Tomas Nybom på 
Sörbyvägen. Vilket har bidragit till 
att vi har en bra rådjursstam. 

Förra året uppförde jaktklubben en ny 
foderplats på Stefan Olssons mark i 
anslutning till Ronningen. 

Vi har under hösten erhållit syn-
punkter från bybor att platsen inte är 
så lämplig för att flera rastar sina 
hundar efter vägen ner mot Ronning-
en. 

Under denna vinter önskar vi att Ni 
hundägare kopplar hunden när Ni 
passerar foderplatsen. Det är många 
rådjur som äter där idag. Det finns 

skyltar uppsatta efter vägen ner mot 
Ronningen, i anslutning till foderplat-
sen. 

Vi kommer att se över möjligheten 
till ny foderplats till nästa vinter, i 
anslutning till Ronningen.   

Lyckas vi med det, är vår förhopp-
ning att det blir bra för både Rådjuren 
och övriga intressenter i Antnäs! 

Håkan Nilsson  

Ordf. Antnäs Jaktklubb 

Är du dagledig? 

 

 Varför inte komma och promenera i grupp. Vi samlas 
torsdagar udda veckor kl. 12.30 i Sörbyakyrkan. Sedan 
går vi c:a 45 min och avslutar med gemensamt fika. Väg-
valet varierar, vädret bestämmer om det blir skogsprome-
nad eller runt byn. Så  här härligt och vackert kan det 
vara en gnistrande dag -30.       
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Skidspåren i Antnäs 
& Alvik 

Äntligen finns det nu bra 
skidspår i Antnäs, och 
med lite mer snö, även i 
Alvik. Det är preparerade 
ytor för både klassiskt 
och skate. 

Vi hoppas att spåren inte 
ställer till med några pro-
blem vid gångvägarna 
och tackar därför våra 
förstående fotgängare på 
förhand. Alla är hjärtligt 
välkomna med skidor på 
fötterna men vi vill sam-
tidigt påminna att det inte 
är tillåtet att gå längs 

med spåren, och rasta 
hundarna det får ni göra 
någon annanstans. 

Skidsäsongerna blir bara 
kortare och kortare och 
vi måste hjälpas åt att 
låta våra barn, ungdomar 
och motionärer få njuta 
av våra spår under den 
korta tid de finns. 

Tack för hjälpen! 

/ Stefan Larsson, ABK 
Spårjour 

 

 

Friluffsarna 
Nu är vi igång med Friluffsarna igen efter jullovet. På 
schemat detta år/vårterminen finns punkter som: 

Respekt, bygga i snö, elda, rent vatten, knopar och knu-
tar, förbereda läger i Klockarträsk, mumsiga muffins och 
mycket mer. Vi konstaterade förra gången att tiden räck-
er inte till, vi har så kul och så mycket som ska göras. 

Förra gången band vi egna armband samma som frälsar-
kransen.  

"Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han 
båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö 
med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick 
tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa 

fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkrans-
en på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den 
har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och in-

nerligare Gudskontakt."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny soptipp ? 

Det är ingen vacker syn som möter en när man pro-
menerar parallellvägen nedåt Ronningen. Vad är 
detta? Och vem ska ta reda på all skit som någon 
annan inte ids fara med till återvinningen en bit 
bort? 
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Ordförande har ordet 

 

 Vi skriver redan februari, men vill 
ändå önska Er alla en god fortsättning 
på det nya året och hoppas att det 
börjat bra. Kylan har bitit sig fast 
med ett järngrepp men vi är ju vi-
kingar och klarar det bra trots allt. 
Kanske vistas vi inte ute i samma 
utsträckning men i alla fall. Förhopp-
ningsvis kommer snart fina vårdagar 
som vi får ta tillvara på, med mycket 
sol och framför allt längtar man efter 
ljuset efter en mörk vinter. Byaut-
vecklingsföreningen har summerat 
och gjort bokslut för 2015. Vi kan 
konstatera att de prioriterade pro-
jekten har avslutats och vi kan känna 
oss nöjda med detta. 

Verksamhetsberättelsen finns att läsa 
på vår hemsida  www.antnas.se 

 

Var är alla ungdomar? 

Fritidsförvaltningen bedriver som 

bekant verksamhet i Sörbygården nu 
bara var annan fredag, man har märkt 
att intresset inte är lika stort längre. 
Hoppas att det bara är en tillfällighet, 
det är ju inte kul om aktiviteten läggs 
ner. Tag gärna kontakt med Hans 
Larsson på fritidsförvaltningen, 
hans.larsson@fritid.lulea.se om du 
har några funderingar/synpunkter 
eller kanske vill komma med några 
förslag. 

 

Vi i föreningens styrelse är tack-
samma om ni berättar för oss om det 
är något som vi kan hjälpa till med att 
påverka eller om ni har några nya 
förslag som kan utveckla och för-
bättra vår by. Tag kontakt med någon 
i styrelsen eller lämna i förslagslådan 
som finns uppsatt på väggen vid en-
trén på ICA Sörbyhallen. (Föreningen 
ska vara kontakt mot kommunen, 
myndigheter med flera).  

Vi har begärt en informationsträff 
med Stadsbyggnadsförvaltningen 
ang. vatten/avloppsfrågan i sörbyar-

na. Träffen kommer att hållas i Sör-
bygården (tillsammans) med övriga 
sörbyar den 15 februari, se separat 
annonsering. 

Vi har även börjat ”spåna ” runt att 
arrangera en skördemarknad  och lite 
annat till hösten. Det återkommer vi 
om, samt med inbjudan om att delta, i 
nästa byablad. 

 

Har du/ni något som skulle vara trev-
ligt/roligt att berätta för oss andra 
som bor här i byn? Nutid eller dåtid. 
Fritidsintresse. Man får skriva i byab-
ladet, lämna ditt bidrag till vår sekr. 
som är ansvarig för publiceringen. 

 

 

 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf. 

 

  

Lite Kuriosa Antnäsbladet 
Manusstop 

10 maj 

9 augusti 

8 november 

Byautvecklingsföreningens 

Styrelse 2016 

 

 

 

 

Ordförande: Vivi– Anne Strandberg 

Kassör: Kristina Strandberg 

Sekreterare/ansv.utg. av Antnäsbladet: 
Carina Lundström 

Ledamöter: Allan Larsson, Monika 
Björk, Lars Åkersund, Esbjörn Granberg, 
Britt-Marie Brännström, Lennart Zet-
terqvist.  

Suppleanter: Stefan Larsson, Marcus 
Halse, Stefan Olsson, Tomas Gustafsson 
och Karin Nilsson. 

Revisor: Gunbritt Sandström 

Revisor suppl: Göran Kemi 

Valberedning: Vakant 
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Antnäs BK   
har nya kläder! 

Tillsammans med våran sam-
arbetspartner Byamössan har 
Antnäs BK startat upp en 
klädkollektion, som vi erbju-
der till alla, även Dig som 
inte är medlem i föreningen. 
 
På ABK:s kansli, Sporthalls-
vägen 2,  kommer från och 
med Söndag 21/2 att finnas 
kläder för visning och utprov-
ning och klädbeställningarna 
görs via Byamössans webbu-
tik. 
 
Vi kommer att ha 2 st prov-
kvällar på ABK:s kansli,  
Söndag 21/2 kl 18-20 och 
Onsdag 24/2 kl 18-20. 
  

Välkomna! 
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