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Februari 2018 

Stort grattis till Pontus 
Carbin, Årets fotbolls-
domare i Norrbotten. 
Ett föredöme för alla 
barn och ungdomar i 

Sörbyarna!  

 

     ANTNÄS  SIGNUM 

i   

Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya 

 bybor  

Välkommen till byn! 

Läs mer om  

Bäri-oll  

på sidan 8 

Styrelsen för Byaföreningen 2018, sid: 5 Alla hjärtans dag 14 feb. 
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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 

Din frisör 

nära dig 

Bokning  

av  

Sörbygården 
 

Ska ni boka Sörbygården går det bra att 
ringa 

 

Marcus Halse 

073-5960762 

Antnäs Bagarstuga 
 

Bokning Inger Blom, tfn: 073-0629021 

 

 

                                                        Skötsel & underhåll: 

                                                        Marie Sundqvist, 

                                                        Tfn: 073-0373681 

                                                        Karin Enström, 

                                                        Tfn: 070-3616374 

                                                        Ägare: HF-Aktiva 

                                                        Kvinnor, Antnäs 
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Råd från Tant Grön. 

Så fort det här året gick, cirkeln är 
sluten och vi börjar om igen. Det 
känner alla som har en trädgård, 
odling, liten jord plätt och även de 
som ingen trädgård har att allt bör-
jar om i detta kretslopp. 

 Nu är alla perenna fröna sådda 
och nergrävda under snön för att 
stratifieras (köldbehandlas), fröna 
måste ha en köldperiod för att 
kunna gro och tiden varierar från 
växt till växt. Fröna har jag samlat 
in i vår egen trädgård under hös-
ten. 

 Bergvallmofröna har flyttat in i 
vårt kylskåp, dessa ska bara 
"kylas" och det är tur att det bara 
är under några veckor för det är 
lite trångt nu när fröna ska samsas 
med korv, ost och annat gott i ky-
len.  

Kannans knölar har också kommit 
i jorden, knölarna har vilat i mat-
källaren under ett lövtäcke från 
oktober månad och fått en liten 
dusch då och då, knölarna måste 

ha en lång tillväxttid för att hinna 
blomma under sommaren. 

Jätteverbenan har också vilat i vår 
matkällare och den får nog vila i 
någon månad till.  

Några pelargoner som jag tänkte 
slänga i höstas men som ändå 
hamnade i källaren för att just 
denna sort har så vackra blad, de 
står bara där och tittar förebrående 
på mig, men dom får nog vänta till 
februari - mars innan de blir ned-
klippta och omplanterade.  

Den här vintern har det kommit så 
mycket snö så det är svårt att ta sig 
ut i trädgården. Barrträden har 
samlat på sig så mycket snö så ris-
ken finns att de bryts sönder om 
man inte kan ruska av dom. 
Kanske man måste skaffa sig snö-
skor!  

I nuläget är småfåglarna beroende 
av hjälpmatning så när jag bakar 
anisbröd tar jag vara på resterande 
cocosfett och rör ner solrosfrön, 
mandel och nötter sen låter jag det 
stelna och binder fast det i ett fisk-

halster, det är väldigt uppskattat. 
Ett härligt ungkarlsgäng med bo-
finkar ca 10st övervintrar här och 
vi är måna om att de ska klara det 
bistra klimatet. 

Det går fort nu tills den härliga 
vårvintern är här, vår femte årstid 
här uppe i norr.  

Hoppet tänds på nytt och vi får 
förverkliga våra trädgårdsdröm-
mar. 

Vårvinterhälsningar  

från Tant Grön. 

Ordförande har ordet 

Hej mitt vinterland, passande text 
eller hur? Knappt att man ser ut 
genom fönstret för all snö sedan 
taket skottats. Men nu är det bara 
se framåt, solen visar sig och tar 
snart rätt på allt det vita som ska 
bort. Snart har vi glömt alla snöo-
väder och ser fram emot att börja 
plantera blomfrön och sticklingar 
som sedan ska pryda våra trädgår-
dar i all dess prakt. 

Året som gått har vi firat med de 
traditioner som är vårt signum kan 
man väl säga: Antnäsdagen på nat-
ionaldagen, vilken bara drar mer 
och mer besökare, jätteroligt. Upp-
skattad höst/Skördemarknad som 
kanske får ett annat upplägg till 
detta år. 1:a adventfirande i samar-
bete med ICA Sörbyhallen och 
Kyrkan. 

Fäbodarna som är en del av vårt 
kulturarv kräver ju en hel del ar-
bete, vilket man kan se av hur 
många som är involverade under 
sommarhalvåret för att hålla det i 
gott skick. I december brukar vi 
ordna en grötfest för alla som varit 

engagerade på något sätt. Under år 
2017 kunde vi räkna till 52 perso-
ner, då förstår man hur många tim-
mar som läggs ner på skötseln. 
Det är speciellt roligt när man träf-
far på besökare, inte bara bybor, 
utan också från andra kommuner 
och även andra länder som går vår 
fina vandringsled. 

Vår verksamhetsberättelse finns 
att läsa på hemsidan 
www.antnas.se 

Den uppgift som är framför oss 
nu, hur blir det med Sörbygården? 
Det pågår ett arbete med att under-
söka varifrån den obehagliga luk-
ten kommer. Prover har tagits och 
det finns ett något för högt värde, 
vilket man har sagt att det ska ut-
redas vidare. Dessutom ska en 
frånluftsfläkt inmonteras för att 
åtgärda den raserade avluftningen, 
där det trycker in snö via plåtar i 
anslutning mot det tillbyggda ta-
ket. Vi ser fram emot ett bra resul-
tat så vi med gott mod kan fort-
sätta att jobba för gårdens överlev-
nad. Ser fram emot ett gott samar-
bete med byns andra föreningar 

men även byborna. Tillsammans 
är vi starka, eller hur? 

 

/Vivi-Anne Strandberg 

Ordf. 

Styrelsen för Antnäs  

Byautvecklingsförening 2018 

antnasby@gmail.com   

Ordf: Vivi-Anne Strandberg 

Kassör: Kristina Strandberg 

Sekreterare: Carina Lundström 

Ledamot: Monica Björk, Tomas 
Gustafsson, Karin Nilsson, Kjell 
Olsson, Elisabeth Olsson. 

Suppl: Stefan Stark, Marcus 
Halse, Stefan Olsson, Tommy 
Persson. 

www.antnas.se    

http://www.antnas.se
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Alla ni som kör som fortare än 30 

SAKTA NER! 

Det är bara 30 på vägarna inom byn 

och 

Alla ni som är ute och promenerar 
utan reflex…. 

ANVÄND REFLEX! 

Det blir så mycket säkrare på byavä-
garna då. 

Tomten på Kvarnvallen 
Även denna jul kunde tomten och hans nissar komma förbi och hälsa på. Som tur är har tomten en över-
nattningsstuga på Kvarnvallen. Han tyckte att det var så roligt att så många barn hittat, dit, till ho-
nom,  för tomtemor hade skickat med honom många flaskor med saft och så hade nissarna bakat peppar-
kakor.  

Detta händer i Antnäs 

ICA SÖRBYHALLEN VÄXER SÅDET KNAKAR! 

Ingen har väl undgått att se att vår kära ICA butik  växer, dag efter 

dag… 

Om det går som planderat så ska den  nya delen stå färdig lagom till 

Midsommar . 

En önskan från de som tömmer 
hundlatrinerna, Låt inte hunden 
pinka mot 
latrinerna 
och det gäl-
ler även 
postlådor… 

Tack på  

förhand. 
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En fin tradition i Antnäs 

 

En årlig grötfest med en härlig 
julstämning ordnades av styrelsen 
för Antnäs Byautvecklingsför-
ening, (ABUF) den femte decem-
ber i Sörbygården i Antnäs. 

Det är en återkommande händelse 
som började för några år sen. 
Detta som tack till de 40-tal frivil-
liga, och sponsorer, som under 
året hjälpt till med spångning av 
vandringsleder, gräsklippning på 
fäbodvallarna och en hel del andra 
arbeten.  

Ett gediget ideellt arbete görs, 
mest sommartid, för att besökarna 
ska känna sig välkomna till Ant-
näs Fäbodar. 

 

Norriskogens vandrings- och kul-
turled, ingår numera som en del av 
Solanderleden och är flitigt besökt 
av bybor, studenter, lulebor, samt 
svenska och utländska turister 
med flera. ABUF:s målsättning är 
att, även fortsättningsvis, få 
många besökare till detta kultur-
arv. 

 

Ordförande Vivi-Anne Strandberg 
tackar och önskar fortsatt Gott 
Samarbete 2018. 

Första advent  
 

För några år sen började firandet 
av första advent och tändning av 
granen vid ICA Sörbyhallen. Ett 
trevligt inslag i början av juletider. 
Antnäs Byaförening bjuder på 
glögg och pepparkakor, har lotteri 
och delar ut vinsterna i medlems-
lotteriet. Alviks blandade kör 
kommer och sjunger in advent  
och ett litet fackeltåg i slutet av 
dagen vandrar till kyrkan för fort-
satt a aktiviteter.  

Årsmöte 2018 

 

Ett STORT TACK 

säger vi till  

Esbjörn Granberg 
som  vid årsmötet 
blev avtackad med 
blommor och bla-
der. Många år i sty-
relsen Antnäs Bya-
utvecklingsförenin
g har det blivit.  

 

Manusstopp Antnäsbladet 
2018 

 

8 maj 

 

7 augusti 

 

6 november 

 

2019 

5 februari 
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Skidinformation  
 

Våra fina skidspår i Antnäs under-
hålls av föreningens spårjour som 
i dagsläget består av 14 frivilliga 
personer. Spårjouren lägger ner 
sin fritid på att preparera skidspå-
ren i ett rullande schema och arbe-
tet kan ta upp till mellan 8-10 tim-
mar beroende på snömängd och 
väderlek. 

Med största respekt för vår enga-
gerade spårjour vill vi påminna 
om vad som gäller i spåret: 

 

* Vid besök på det preparerade 
elljusspåret ska du ha skidor på 
fötterna. 

 

* För att underlätta spårdragning-
en och efter önskemål från skidträ-
narna har skidsektionen har beslu-
tat att ändra tiderna för skidåkning 
med draghund till ONSDAGAR, 

LÖRDAGAR och SÖNDAGAR 
mellan kl. 19.30-22.00. Sprid 
gärna informationen vidare till alla 
skidåkande hundvänner.  

 

* Draghundar skall vara kopplad 
till skidåkaren och skall rastas in-
nan skidturen samt att hundföraren 
skall plocka upp efter sin hund om 
olyckan ändå skulle vara framme. 

 

* Belysningen tänds vid skymning 
och släcks kl. 22.00. 

 

* De preparerade spåren innefattas 
inte av allemansrätten eftersom det 
är en skidanläggning. Där gäller 
speciella regler. 

 

* Fotgängare hänvisas därför till 
de av kommunen plogade och pre-
parerade gator, gång- och cykelvä-
gar som finns i och runt Antnäs 
alternativt till skoterspåren om 
man vill promenera i skogen. 

 

 

Om du är intresserad av att hjälpa 
till med att preparera skidspåren 
tillsammans med vår spårjour är 
du varmt välkommen att höra av 
dig till oss! 

Årets Domare 2017 
 

Årets domare utses till den domare som på ett påtag-
ligt sätt utvecklats under året.  

Detta kan vara från olika nivåer när året startade 
men då under innevarande säsong utvecklats som 
matchledare och domare till en ny högre nivå på ett 
positivt och märkbart sätt. 

Domaren skall även visat sig som en god represen-
tant för domarkåren samt hela fotbollsfamiljen. 

Årets domare 2017 

Denna domare har svarat för en påtaglig utveckling 
som domare och matchledare under året. 

Har under året ingått i en talanggrupp och där visat 
stort intresse och engagemang för sina uppdrag. Har 
blivit en stabil och omtyckt domare i div 5H och där-
efter fått uppdrag i div 4H och klarat dessa med fina 
vitsord. 

Har även avancerat som Assisterande domare till 
AD i div. 2H och Elitettan dam även här med myck-
et gott resultat. 

Personen i fråga har alltid en positiv inställning, är 
mycket lyhörd för tips och råd, visar stor ödmjukhet 

för hela fotbollsfamiljen och visat sig professionell i 
sina uppdrag. 

NFF Domarkommitté har till årets domare 2017 ut-
sett:   

Pontus Carbin, Stort Grattis! 
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Skidkul 

Skidkul riktar sig till barn i 4-

6 årsåldern och deras föräld-

rar som vill åka och leka med 

skidor på fötterna.  

Vi håller på mellan kl 15-16 

på söndagar en bit in i april. 

Start Söndag 11 februari på 

Antnäs IP vid ABK:s klubb-

stuga. Ingen anmälan behövs!       

 Är det mer än -15 grader 

kallt så blir Skidkul inställt.  

Vid eventuella frågor kon-

takta Virpi Törlind på 

virpi@sobernet.nu eller 070-

321 55 30. 

Varmt välkomna alla barn 

och föräldrar med skidor på 

fötterna! 

 

Skidtävlingar på Antnäs Skidstadion. 

 

Torsdagen den 15 februari arrangerar Antnäs 
BK en zontävling för Luleås skidklubbar  för 
födda 2009 och äldre. 

Första start kl 18.30. 

 

Lördagen den 17 februari arrangerar Antnäs 
BK  Antnäsloppet som även är Distriktsfinal 
inför Folksam Cup Riksfinal 

Första start kl 11.00. 

  

Lördagen den 10 mars genomförs Nederlu-
leåstafetten och Mini-stafetten, se annons på 
denna sida. 

Tävlingen är ett samarrangemang mellan Ant-
näs BK, Ersnäs IF, IK Örnen och Norrbottens-
Kuriren. 

  

Läs mer om dessa tre tävlingar på Antnäs 
BK:s hemsida www.antnasbk.com 

Facebook 
Nu har vi gjort det ännu lättare att hänga med i vad 
som händer i Antnäs BK! 

Vi är en flersektionsförening med basket, hockey och 
skidor och bedriver verksamhet för barn, ungdomar 
och vuxna boende i Sörbyarna. 

Utöver idrottsverksamheten arrangerar vi även det årli-
gen återkommande och populära bilbingot. 

Genom vår nystartade Facebook-sida kommer ni 
kunna följa vår verksamhet och få reda på nyheter och 
aktiviteter. 

Välkommen till Antnäs BK! 
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(Isi ”Bäri-Oll”) 

Om ett gammalt gårdsställe i 
Antnäs 

”Bäri-Oll” är gårdsnamnet på 
Antnäs nr: 8, namnet kommer 
av ett annat gårdsnamn, Bäri 
(bergklack, kulle) och så 
namnet Olof eller Olofsson. 
Gården togs upp ungefär vid 
laga skiftet på 1830 talet och 
har idag adressen Ronnings-
vägen 31. 

På gården bodde Johan 
Olofsson och hans fru Jo-
hanna. Deras son Hugo som 

var född 1886 tog efternam-
net Olsson. Hugo for i unga 
år till Amerika där han träf-
fade sin blivande hustru Ven-
dela. Tillsammans återvände 
paret till Sverige, resan över 
atlanten var riskfylld för 
första världskriget pågick för 
fullt. Hugo och Vendela gifte 
sig och det var meningen att 
de skulle återvända till Ame-
rika. När Hugos pappa Johan 
fick höra detta blev han så 
förtvivlad att han började 
gråta. Hugo och Vendela be-
stämde sig då för att stanna 
och överta hemgården. På 
gården, som räknades som 
ganska stor, fanns hästar, kor, 

svin och ungdjur och ganska 
snart började också gården 
fyllas med barn. Nio stycken 
i tät följd: Först kom Valter, 
född 1916 han blev snickare 
när han blev vuxen. Henning 
kom sen, född 1918, jordbru-
kare och arbetare på NJA. 
Paul föddes 1921 och blev 
chaufför. Halvard som var 
född 1925 utbildade sig till 
konditor och Ingegerd född 
1927 jobbade på restaurang. 

Rune född 1929 blev jordbru-
kare och brukade jorden i 
Antnäs ända tills sonen tog 
över, han var även en duktig 
elektriker. Vivianne född 

1932 utbildade sig till fri-
sörska och Anders född 1938 
och jobbade på ett dagcenter.  
Samtliga i syskonskaran är i 
dag döda, den som sist läm-
nade jordelivet var Vivianne 
som gick bort i oktober 2017.  

1967 köpte sonen Rune går-
den och blev jordbrukare på 
heltid och intresset för jord-
bruk smittade av sig till Ru-
nes son Stefan som tillsam-
mans med sin far drev mjölk-
produktionen på gården ända 
tills 2003 då produktionen av 
mjölk upphörde och man 
gick över till enbart köttpro-
dukton. Idag drivs gården av 
Stefan och sonen Jonas med 
deras familjer. Ett uppbyggt 
djurstall med ekologisk kött-
produktion under namnet 
Antnäs Lantgård.  Vi kan 
konstatera att Bäri- Oll lever 
och mår i allra största grad.   

Hugo 

Vendela 


