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www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Maj  2017 

Frilufts-
gudstjänst 

På  

Kvarnvallen 

Kom och fira  

Nationaldagen/Antnäsdagen 

På  

Kvarnvallen 

Tant Grön 

 

Höst & Skörde- marknad 

ANTNÄS  SIGNUM 

i  Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts 
  

Plogen i Antnäs  

1950-talet 
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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 

Salong Morrhåret 

Tfn: 304 44 

Bokning av Sörbygården 
 

Ska ni boka Sörbygården går 
det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 
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    VILL DU HJÄLPA TILL? 

  

Under våren, sommaren och hösten behöver ABUF hjälp med olika sysslor som att: 

  

1. Kratta och så in ny gräsyta på Kvarnvallen. 

2. Klippa gräs på Kvarnvallen vid 7 tillfällen, med befintliga redskap: Åkgräsklippare, självgående gräsklippare 
och röjsåg / trimmer. 

3. Färdigställa spångning av vandringsled ca 300m mellan Kvarnvallen – Antnäs. 

4. Bygga 2 broar över Kvarnbäcken vid Kvarnvallen. 

5. Färdigställa container för gräsklippare. Bygga tak och sätta 
på ny plåtpanel. ( containern står vid Antnäs Förskola ) 

  

 Du / ni som kan hjälpa till någon gång, meddela namn, tfn, 
eller mailadress till : 

Esbjörn Granberg tfn: 070-386 75 50 

Mailadress : esbjorn.granberg@telia.com 

  

När vi beslutat att påbörja något projekt så gör jag en förfrå-
gan om tiden passar dig. 

Välkommen in i “ gänget “ 

Tips från Tant Grön. 

 

Vindruvan har flyttat ut från garaget. Vår druva som 
lystrar till namnet Zilga bor i garaget i 6 månader, 
resterande 6 månader vistas den i växthuset. Till att 
börja med bygger vi ett hus av bubbelplast runt 
vindruvan som extra skydd mot kyla och sol för den 
har redan vuxit ca 0,5m inne i garaget. Den har re-
dan massor med grönska och många blomklasar som 
man måste vänja vid den nya miljön.  

Än så länge har vi frostvakt inmonterad, den reglerar 
bort dom kalla nätterna. Den är inställd på 8 grader, 
kallare än så blir det alltså inte där inne.  

När druvan haft en invänjngsperiod och ser ut att 
må bra byter vi översta lagret jord (sur jord) och 
gödslar med rododendrongödning. 

Kan låta besvärligt men vårt växthus har fullt med-
björk och tallrötter under golvet och där trivs inte 
vindruvan. 

Enklast och bäst är naturligtvis att ha druvan ner-
grävd i växthuset men som du ser fungerar det på 
annat sätt också. Vi äter ljuvliga små mörkblå druvor 
i slutet på augusti eftersom den startat tidigare i gara-
get. 

Skön vår och sommar önskar TANT GRÖN. 
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Ordförande har ordet 
 

Vintern rasat ut sjöng vi för några 
dagar sen, men det var inte riktigt 
som vi förväntade oss att det ska 
vara en Valborgsmässoafton vid 
majbrasan. 

Marken var täckt av snö och dess-
utom kom det nya flingor, men 
humöret var ändå på topp för ar-
rangörerna och besökarna. 

Vad sysslar ABUF med? För till-
fället driver vi frågor om utökade 
lekredskap på aktivitetsytan vid 
gamla skolan, efter önskemål av 
flera bybor, samt om en ev. möj-
lighet att få ett utegym. 

 

Kulturen som vi jobbar med under 
sommarhalvåret är en viktig del av 
vårt arbete och kräver naturligtvis 
arbetskraft, så välkommen att bli 
en av oss. Vår främsta aktivitet på 

Kvarnvallen /fäbodvallen är 
 traditionsenligt Antnäsdagen den 
6:e juni, där det kommer att vara 
program framför allt för barnen, se 
separat annons.                        
Årets Antnäsbo presenteras, drag-
ning på medlemslotteriet m.m. 
Och du som har folkdräkt tag 
gärna på den. 

Om intresse finns från de övriga 
föreningarna i byn kommer vi att 
anordna en höst/Skördemarknad 
även i år, 2:a ev. 3:e september. 
Program i nästa Antnäsblad.  Och 
på tal om Antnäsbladet, en önskan 
är att fler ville hjälpa till att fylla 
bladet med matnyttiga texter och 
reportage.  

Det skulle verkligen uppskattas. 
Finns säkert många som ”ruvar” 
på någon berättelse/bild som andra 
kan få ta del av. Tag kontakt med 
Carina som är ansvarig utgivare av 
bladet.  

 

Kom också ihåg att vi har en Bya-
gård att tillgå/hyra till olika aktivi-
teter. Med tillönskan om fin vår 
och en riktigt varm och härlig 
sommar. 

 

Företagare! Det finns som vi ti-
digare sagt tillfälle att synlig-
göra sitt företag gratis på vår 
hemsida. Tag kontakt med vår 
redaktör Carina så lägger hon 
in uppgifterna. 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordförande 

Valborgsmässofirande i 
Antnäs 

Traditionsenligt hade årskurs 5 
från Antnässkolan planerat och 
förberett för årets Valborgsmässo-
firande i Antnäs. I år såväl som 
tidigare år blev firandet välbesökt 
och mycket uppskattat, av såväl 
Antnäsbor som besökare från 
grannbyarna. 

Årets prisbord var något alldeles 
extra, cirka 250 priser till ett sam-
manlagt värde på nästan 8000kr. 
Det var allt från nyckelringar till 
dyra pannlampor, från hemslöjd 
till presentkort på manikyr. Kort 
sagt, det fanns något för alla på 
prisbordet. 

Fikaförsäljning med mängder av 
kak- och bakvarianter och för att 
citera en välkänd bybo: ”-Extra 
mycket glasyr” på det mesta. Vi 
tackar ABK för festisar och ICA 
Sörbyhallen för all korv att grilla, 
det är alltid lika uppskattat! 

Vädergudarna var inte generösa 
med vackert väder på Valborgs-
mässoaftonens för- och eftermid-
dag, eldgruppen var uppenbart 
orolig för kvällens brasa. Planer 

på att slå upp ett stort partytält 
fanns för att erbjuda gäster väder-
skydd vid lotteri- och fikabord. 

Strax innan klockan 18 var fortfa-
rande endast elever i åk 5 och för-
äldrar på plats, oron i allas ögon 
var påtaglig; Kommer det att bli 
fiasko, måste vi äta all korv själva, 
ska detta bli första gången ingen 
kommer??? 

Naturligtvis var oron helt obefo-
gad! Strax efter klockan 18.30 
hände något. Det strömmade till 
besökare, det var lång kö till såväl 
fikaförsäljning som lotteriförsälj-
ning. Trots att stövelkastningen 
fick genomföras i 25cm snödjup 
var det konstant kö att få svinga 
sig en stövel. 

Eldgruppen kämpade för att tända 

stora brasan och trots förberedel-
ser och preparering sedan klockan 
14 så var den motsträvig, men 
brasa blev det, även om det kräv-
des konstant underhåll och upp-
passning under hela kvällen. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi 
att 2017 års valborgsmässofirande 
till slut blev en mycket lyckad till-
ställning som var både välbesökt 
och underhållande med alla tradit-
ionsenliga element och även en 
barnkör som sjöng in våren. Väd-
ret blev till slut riktigt fint och från 
årskurs 5 lämnar vi över stafett-
pinnen till nästa årskull för att 
fortsatt hålla traditionen vid liv! 

/Erik Nordenskiöld 
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Bilbingo 2017 
Speldagar: 

Måndagar  

 

26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7  

och finalen 7/8 

 

Kassorna öppnar 17.00 

 

Fina priser i vårt lotteri, lottpriser 5 kr/st, 
eller 5 lotter för 20 kr. 

Försäljning av hamburgare, fika, godis. 

KOM I TID (för att undvika långa köer) 

 

Vinstvärden 85.000 :- / 100 000 :- 

Behållningen går till vår ungdomsverksam-
het Skidor, Hockey och 

Basket, samt underhåll av Antnäs elljus-
spår/hockeybana. 

 

KOM IHÅG att ta med spelunderlägg. 

Välkomna till vårt populära BILBINGO I 
ANTNÄS! 

Information om hur man spelar bingo, spel-
plan och speldagar finns på 

vår hemsida : www.antnasbk.com 

 

 

 

Årsmöte 2017 

 

Samtliga medlemmar i Antnäs BK inbjuds till 
årsmöte 

Torsdagen den 8 juni kl. 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga 

 

Mötesdagordningen upptar bland annat: 

 

Behandling av berättelse över 2016-2017 års 
verksamhet. 

Fastställande av budget för 2017-2018. 

Val till styrelser och övriga förtroendeupp-
drag. 

Behandling av eventuellt inkomna motioner. 

 

Motionerna ska mailas till: 
abk@antnasbk.com  

senast torsdag 11 maj, kl. 17.00. 

 

Dagordning kommer att finnas utlagd på vår 
hemsida eller för avhämtning på kansliet. På 
kansliet finns även övriga årsmöteshandingar 
senast en vecka före årsmötet.  

Vi bjuder på fika! 

 

Välkommen! 

Antnäs 
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I början av mars spelades årets 
upplaga av Stålbucklan. Stålbuck-
lan är en riksomfattande distrikts-
lagsturnering för flickor i Sverige, 
sedan 2012 arrangerat av Svenska 
Ishockeyförbundet.  

Turneringen STÅLBUCKLAN 
som är tjejernas motsvarighet till 
TV-pucken spelades i Ångerman-
land 8-12 mars med 17 distriktslag 
från hela landet. Det är en årlig 
turnering med sammansatta lag 
bara för tjejer. 

 

I Team Norrbotten hade Antnäs 
BK sin första spelare som delta-
git på denna nivå. Sport tjejen 
#16 Tindra Löwdin 13år.  

 

Tindra är en Antnäs tjej som har 
Antnäs BK som sin moderklubb 
sedan 5års ålder. Sina första skrid-
skoskär tog hon redan som 4-åring 
i samband med när storebror Elias 
började med ishockey. Första året 
var det konståkning som gällde 

men konståkning visade sig 
inte vara hennes grej, det 
händer för lite tyckte hon. Så 
där med fick det bli ishockey 
och Antnäströjan åkte på.  

 

Stålbucklan turneringen gav 
inga medaljer till Tindra och 
Team Norrbotten detta år 
men Tindra ser redan fram 
emot nästa års turnering som 
hon kommer kunna delta i 
upp till 16års ålder. Tindra är 
tjejen översta raden lägst till 
höger. 

Stålbucklan intog 
Örnsköldsvik under fem da-
gar för spel i fem hallar och 
det var en turnering som 
bjöd på riktigt härlig hock-
eyunderhållning. Finalen 
sändes i SVT1 och hade 
hela 270 000 tittare.  

/Red 
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Antnäs Byautvecklingsförening Styrelse 2017 

 

Ordförande: Vivi-Ann Strandberg, Kassör: Kristina Strandberg 

Sekreterare och ansvarig för Antnäsbladet: Carina Lundström 

Ledamot: Allan Larsson, Esbjörn Granberg, Monica Björk, To-
mas Gustafsson, och Karin Nilsson. Suppleanter: Stefan Larsson, 
Marcus Halse, Kjell Olsson, Elisabeth Olsson och Stefan Olsson.  

Revisor: Gunbritt Sandström, Revisorsuppl: Inga-Lena Berglund. 

 

Antnäsbladet 

manusstop 

9 augusti 

7 november 

 

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 

 

Söndagen den 28 maj kl. 10.00 

firar vi med en enkel  gudstjänst på Kvarnvallens 
fäbod. 

Med Ida Marcusson och Lennart Johansson . 

Ta med egen fikakorg.  

Byaföreningen bjuder på kaffe som är kokad över 
öppen eld.  

 
Antnäs Byaförening i samarbete med Sörbyakyrkan. 

 

Varmt Välkomna! 

Se hit! 
En tidig påminnelse  

Höst och skördemarknaden   

2 eller 3 september 

Vill du stå och sälja går det bra att höra 
av sig till Carina eller Vivi. 

070/6821602 eller 073/0421810 

 

 

 

 

 

Sörbyakyrkan har sommarstängt och börjar 
om med verksamheten vecka 36. 

 

Den 3 september klockan 11.00 är det fri-
luftsgudstjänst i Selets bruk.  

Välkommen! 
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