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  Augusti 2018 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya 

 bybor  

Välkommen 

 till byn! 

 

     ANTNÄS  SIGNUM 

i   

Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts 

Försäljning av Våfflor på Kvarnvallen! 
När Invigningen av Solanderleden är söndagen den 26 augusti 

kommer Byaföreningen att vara uppe på Kvarnvallen och 
grädda våfflor som dom gjorde förr över öppen eld.  

12.00  -  16.00 

De som vill kan passa på 
att gå delar av eller hela 

Fäbodaleden, besöka mu-
seet ladan och avsluta med 

kaffe och  

våfflor. 

 

Välkommen! 

Lördag  

8 september 

Klockan  

11 - 14 
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Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

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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Vad är då Solanderleden? 

 

Gör som Daniel Solander, lärjunge 
till Carl Von Linné - ge dig ut på upp-
täcktsfärd i skog och mark! 
 
Vandra i kustnära landsbygd och 
vildmark längs Solanderleden i Swe-
dish Lapland. En vandring i en bygd 
med natur och kultur av skiftande 
karaktär. Skogar, utsiktsplatser, fiske-
sjöar, älvar och åar. Landskap som 
väntar på att få berätta sin historia 
och få ta del av dina tankar. Solander-
leden innefattar också möten med 
byaliv, djur i hagar, paus på sommar-
caféer och bygdegårdar, besök i 
gårdsbutiker och boende längs leden. 
Som vandrare kan du också välja 
bland olika natur- och kulturaktivite-
ter och göra avstickare till närbelägna 
besöksmål.  
Förutom att vandra kan du paddla 
eller cykla vissa delsträckor eller 
kombinera vandring, cykling och 
paddling. 
Solanderleden är 22 mil lång och lö-
per till/från kustbyn Jävre, Piteå i sö-
der och till/från Luleå Airport, Luleå i 
norr. 
Leden nås lätt från Piteå 
(E4,buss), Skellefteå (flygplats), 
Älvsbyn (järnväg) eller Luleå 
(järnväg, flygplats), och transfertjäns-
ter finns tillgängliga för den som vill 
resa eller skicka bagage mellan olika 
punkter längs leden. 
 
Vandringsleden är markerad med två 
färger. Huvudledsfärgen är röd och 

varje delsträcka har sin färg, vald av 
respektive byaområde. Markeringar 
finns på träd, stenar och stolpar. Det 
finns också hänvisningsskyltar med 
pilar som visar vägen där leden byter 
riktning eller korsas av väg eller stig. 
Solander ståtar med sin profil på le-
dens stolpar och skyltar.  
 
Längs leden finns rastplatser med 
vindskydd och eldstäder, för det 
mesta finns ved tillgänglig på eldplat-
serna. Du kan bo i övernattningsko-
jor, stugor, timrade bakvaler, på lant-
gård, B&B - eller ta transfer från när-
liggande vandrarhem, pensionat eller 
hotell. Vill du inte vandra ensam 
finns vandringsgrupper eller guidade 

turer längs leden. 
 
Nu när den fysiska leden är projekte-
rad och utmärkt, går vi vidare med 
utvecklingen av leden som destinat-
ion, arena och kulturbärare. Så vi sä-
ger även fortsättningsvis: 
 
Välkommen att utforska en växande 
vandringsled!  

 

Vår led i Antnäs ingår i den röda lin-
jen  norrut.  
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Alla ni som kör 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. 

Lite av varje... 

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

Tack på  

förhand. 

Styrelsen för Antnäs  

Byautvecklingsförening 2018 

antnasby@gmail.com   

Ordf: Vivi-Anne Strandberg 

Kassör: Kristina Strandberg 

Sekreterare: Carina Lundström 

Ledamot: Monica Björk, Tomas Gustafs-
son, Karin Nilsson, Kjell Olsson, Elisabeth 
Olsson. 

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

www.antnas.se    Manusstopp Antnäsbla-
det 2018 

6 november 

2019 

5 februari 

Bokning  

av  

Sörbygården 
Ska ni boka Sörbygården  

går det bra att ringa 

 

Marcus Halse 

073-5960762 

HÅLL ANTNÄS RENT 

Alfred Fagervall med kompis 

Coolaste bilen i Sörbyarna! 
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Antnäsdagen 

Klockan är strax efter åtta och jag 
sätter mig i den redan färdigpackade 
bilen, den är proppfull med gosedjur 
som vi ska ha till tipsrundan senare 
på dagen.  Det är kallt, bara åtta gra-
der och blåser. Jag kör parallellvägen  
som går vid sidan om E4:an  och ser 
att den är fint sladdad, inga gropar 

eller gupp. Väl uppe på Kvarnvallen 
ser jag att jag är den ende där förutom 
myggen då. Jag går en vända och ser 
så att allt är som det ska, det är väl-
klippt på vallen och när jag vänder 

blicken nedåt bäcken så ser jag att två 
fina nya broar har kommit dit. Roger 

Pettersson och Kjell Olsson är dom 
som byggt broarna och det blev så 

bra.  Sätter mig på utedasset och no-
terar att utedass är väldigt attraktivt 

boställe för 
getingar! 

Tur att jag 
inte är rädd 
för dessa 
ving och 
stick be-

klädda va-
relser. Var 
tvungen att 
plocka bort 
billan som 
var påbör-
jad innan 
den blev 
större.  

Efter ett tag 
börjar alla 

som är med och 
arrangerar da-
gen komma. 
Byaföreningen, 
Aktiva kvinnor , 
ABK och Bya-
männen. Elden 
tänds i backvar-
den och kaffe-
pannan ställs på 
gallret färdig att 
kokas så fort det 
tar sig. Aktiva 
kvinnor anlän-
der med fika, 

mjukkakor och goda smörgåsar som 
är till försäljning, även det populära 
lotteriet finns där. Jag och Monica 
ställer i ordning tipsrundan och drar 
en lite längre bana detta år, det är 
noga med att se till så att det inte 
finns några myror ivägen. Ena gänget 
med grabbar håller till vid elden, och 
några riggar ljudanläggningen. Gran-
berg kommer med fyrhjulingen lövad 
och fin vagn som alltid. Den ska gå 
på fyrhjulssafari senare på dagen. 
Strax efter tio kommer första lasset 
med folk till vallen, dom har åkt 
”Fäbodataxi” traktor och vagn. Det är 
rusning till tipsrundan! Är man först 
får man ju välja pris först, alla som 
går rundan får pris. 

Korven levereras och i år så bjuder 
ICA Sörbyhallen på korven och brö-
det, det tackar vi för. Byamännen bju-
der sedvanligt på kaffet.  Aktiviteter-
na är i full gång och när det börjar-
närma sig att hissa flaggan hör vi nå-
got  uppe i luften som låter och det 
kommer närmare och närmare.  

Helikoptern från F:21 flyger sakta 
och lågt över vallen med svenska 
flaggan hängande nedanför helikop-
tern. Mäktigt….tack Stefan Stark för 
att du fixade att dom kom. 

Så var det dags för att hissa flaggan, 
tråkigt är att vi inte har Allan Larsson 
med oss i år, men roligt är att Jenny 
Olsson  -  nyvald ordförande i Bya-

männen ska ta sig an rollen många år 
framöver hoppas vi.  

Vi sjunger Du gamla du fria, och Den 
blomster tid nu kommer...i kyla och 
blåst. Vi hade även detta år turen att 
få Carola Lidén som talare, jag fast-
nade för dessa väl valda meningar: 
När allt runt omkring oss snurrar 
allt snabbare och kraven ökar på oss 
så måste vi ha 
modet att stanna 
upp och känna 
efter vad som är 
viktigast i livet, 
ta oss tid att 
njuta av alla 
personliga mö-
ten, upplevelser 
och ögonfröjd 
som vi bjuds på. 

Det handlar för 
oss ALLA att ta 
tillvara på livet, 
fånga ögon-
blicken för de 
går inte i repris 
och ta tillvara alla möjligheter som 
ges på livets resa.  

Nytt för i år är att Årets Antnäsbo har 
blivit ”Byaföreningen uppmärksam-
mar”… och i år blev det Pontus Car-
bin! Motiveringen är: Antnäs Byaut-
vecklingsförening vill uppmärk-
samma en person som visat sig kunna 
klara av den svåra, men ack så vik-
tiga uppgiften att vara ett gott före-
döme inom den idrott han represente-
rar. 

Personen har utvecklats på ett före-
dömligt sätt och visat stor respekt 
genom att vara lyhörd för sin omgiv-
ning, ödmjuk och professionell i sina 
uppdrag.  

Vi önskar domartalangen lycka till 
och fortsatta framgångar. 
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Aktiviteterna fortsätter efter tal och 
sång, den lilla hästen som Annica har 
med sig får verkligen jobba, ungarna 
älskar denna häst  

och i en annan del på vallen har 
Granberg fullt upp med att köra fyr-
hjuling, ytterligare en uppskattad ak-
tivitet.  

Nytt för i år var försäljning av in-
sektshotell, affärerna gick väldigt bra 
och vi hoppas på att Tim vill  åter-
komma något fler år.  

Aktiva Kvinnor stod och sålde myck-
et gott fikabröd och mjukkakorna tog 
slut alldelens för fort som alltid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotteriförsäljningen är ett måste på 
Antnäsdagen. 

 

Det är så roligt att se barnen springa 
omkring utan dator, mobil och i-pad 
och att upptäcka saker IRL (i riktiga 
livet) dagen lider mot sitt slut och 
sista fäbodataxin åker upp mot byn, 
det har varit ännu en väl genomförd 
Antnäsdag. På återseende…. 

 

/Carina Lundström 
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Antnäs BK:s Bilbingo 2018  

avslutades Måndagen den 6 augusti på Antnäs IP 
med en storslagen FINAL! 
ABK vill rikta ett stort TACK till följande personer 
och företag för att vi även detta år kunde genomföra 
vårat bilbingo på bästa möjliga sätt. 
 
 Våra bilbingosponsorer: 
 
ICA Nära Sörbyhallen, Nyhléns Hugosons, Norr-
landsjord & Miljö AB, NordChark i Luleå AB, 
FracSinus RSM AB, Norrbottens Media AB och  

Piteå-Tidningen. 
 
Våra eldsjälar som år efter år ställer upp och arbetar 
för våran förening. 
 
Alla Antnäsbor för erat överseende under dessa 7 
bilbingokvällar. 
 

Och sist men absolut inte minst våra härliga bingo-
spelare! 
TACK för i år, ha det jättebra fortsättningsvis  och 
VÄLKOMMEN tillbaka nästa sommar! 
 
Vänliga hälsningar Styrelsen  Antnäs BK 

 

Ordförande har ordet 

 

Sommaren är kort är ju ett uttryck vi 
ofta använder, men i år kan vi inte 
använda det. Vi har fått uppleva en 
fantastisk sommar var än i landet vi 
befunnit oss. Sommaruppehållet är 
över för vår del och nu väntar aktivi-
teter. Bl.a. är det invigning av Solan-
derleden söndag den 26 augusti mel-
lan kl. 12-16 med försäljning av kaffe 
o våfflor, se sep. annons. Två veckor 
senare blir det höst & Skördemarknad 
vid lekparken vid gamla hockeyplan, 
se sep. annons även där. Spångning i 
blöta partier mellan Orrtjärnvallen 
och Mittivallen ska också göras. 

En del har hänt under sommaren, bro-
arna på Kvarnvallen är färdigställda 
och ett podium har tillverkats för 
kommande arrangemang. Fotbollsmål 
har placerats i lekparken, men önske-
mål om fler gungor till de små och en 
lägre basketkorg har vi inte lyckats få 
dit än. Kommunen verkar ha beslut-
sångest om en sån bagatell, tjatar vi-
dare, kanske till nästa sommar????? 
Tråkigt när man ska satsa på Antnäs 
och en sådan enkel sak inte kan ge-
nomföras snarast möjligt, utan i stäl-
let vandrar runt i stadshuset för be-
slut. ABUF har köpt in två nya bas-
ketbollar som finns förvarade i lådan i 
lekparken. Vad beträffar Sörbygården 
ligger det stilla nu över sommaren. 
Efter semestrarna har vi fått löften om 

åtgärder av luftintag och ev. inmonte-
ring av fler ventilationsintag, sen får 
vi se om det räcker. Spännande att se 
var vi landar med problemet med då-
lig lukt. 

Vi är stolta över förfrågan som vi fick 
att inviga den nya ICA butiken tidi-
gare i sommar. Det visar att det finns 
en framtidstro även för landsbygden.  

Vi tar emot förslag om förbättringar 
och idéer för byn. Förslagslåda finns 
vid affären. 

 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf.   

 

Se hit! 
Kom och var med på Höst 

& skördemarknaden i  

Antnäs den 8 september. 

Gratis 

Hör av er till Vivi-Ann 
Strandberg, 073-0421810 

Eller Carina Lundström,  

070-6821602  

går även bra via Messenger 
FB. 
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