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På gång i Antnäs

Utgivare: Antnäs byautvecklingsförening, c/o Carina Lundström , Kringstorpsv. 28 Antnäs.
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Sörbyakyrkan
Antnäs

Manusstop Antnäsbladet
Din Kompletta Möbelbutik
www.antnasmobler.se
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Bokning
av
Sörbygården
Ska ni boka Sörbygården
går det bra att ringa

Marcus Halse
073-5960762
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Grötmiddag, en tradition
Ännu ett år har gått och många
ideella krafter har hjälpts åt i Byaföreningen/Antnäs Byautvecklingsförening. Som tack arrangerar
Byaföreningen grötmiddag för alla
som varit med, ett uppskattat evenemang med hemkokt gröt skink
och köttbullemackor godfika och
kaffe.
Ett gediget arbete görs mest sommartid, för att besökare ska känna
sig välkomna till Antnäs Fäbodar,
Norriskogens vandrings - och kulturled. Leden ingår nu som en del
av Solanderleden och är flitigt besökt. (vilket vi i byaföreningen är
väldigt glada för).

Tomten på
Kvarnvallen
Även denna vinter strax före jul kom
tomten på besök till Kvarnvallen.
Med sig hade han tomtenissen som
hjälpte honom med att skotta snö och
elda så det var varmt och mysigt för
alla barn som kom och hälsade på.
Det hade snöat så pass att det gick att
göra snögubbar och snölyktor.
Få se om han hittar tillbaka till
Kvarnvallen nästa vinter.

Ordförande Vivi-Ann Strandberg
tackar och önskar fortsatt gott
samarbete 2019.

Första advent
Well here we are again...som betjänten säger i ”Grevinnan och Betjänten” på nyårsafton. Ytterligare
en första advent är till ända.
Ett event som vi gjort nu några år
när vi tillsammans med ICA Sörbyhallen denna dag tänder adventsgranen, Byaföreningen bjuder på glögg och pepparkakor, Alviks blandade kör står för skönsången och sjunger in julen.
I år var det inte så roligt väder, så
vi hade förmånen att få stå inne i
affären. Det var jättemysigt.
Många samlades i affärens lilla
café och drack glögg.
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Fick inget betyg i slöjd –
blev ändå konstnär
Han kom inte överens med sin
slöjdlärare. Fick inget betyg i slöjd
men Gunnar Hansson i Antnäs
blev ändå konstnär och har nu verkat i över 50 år.
Gunnar Hansson hade under sina
skolår svårt att komma överens
med sin slöjdlärare. Det var nära
att gå helt över styr och till sist
valde han att avstå från skolans
slöjdutbildning. De timmar som
klasskamraterna var i slöjdsalen
ägnade Gunnar till fysiska aktiviteter tillsammans med en av sina
klasskamrater som rönt samma
öde – avstått från skolans slöjdutbildning.
Efter skolåren och inträdet i arbetslivet blev livet som för många
andra ungdomar. Det började med
olika jobb bland annat inom byggbranschen som snickare och golvläggare, men även som yrkesförare inom åkerinäringen med upp-

kurs i träslöjd. Kursen blev ingången till en slöjdverksamhet på
heltid som varade i mer än sju år.
Vid 40 års ålder blev han uttagen
som elev på Sunderbyn folkhögskola – konstnärslinjen. Utbildningen på folkhögskolan väckte ett
ännu starkare intresse för nya
konstarter som målning, skulptering och skapande i olika material,
bland annat kopparslöjd, papper
och gjutning. Det konstnärliga
blev nu mer än ett heltidsarbete
som pågått under nära nog samtliga veckodagar under åren efter
utbildningen.

Gunnar Hansson har sin ateljé i
Antnäs gamla skola, där han bor
med hustrun Maud.
Antnäs gamla skola var för både
Maud och Gunnar ”deras universitet” under skolåren. En stor del av
sitt skapande utför Gunnar i den
slöjdsal varifrån han valde att inte
beträda mer under skolåren.

Alla rum i skolbyggnaden är
fyllda med olika konstverk och
man får en viss förståelse för att
han fått ta alla veckodagar i anspråk för att åstadkomma allt han
hunnit med under sina 50 år som
konstnär.
I I hem
och i stugor i hela Sverige, på
kommunala och landstingskommunala inrättningar och i viss omfattning även i Finland och Norge
finns konstverk som Gunnar skapat. Några exempel är Älgfamiljen i
koppar som fått sin placering vid
Likos anläggning i Alvik, Lappugglan med måtten fyra meter från
huvud till stjärt, placerad på en
pelare som är nio meter hög.
Konstverket pryder infarten till
samhället Pajala. Ardennerhästen i
naturlig storlek med placering i
-Jag har en inre drivkraft att alltid Hede kommun i Härjedalen. De
drag främst för järnverket, nuva- ha något på gång. Om någon säger
två sistnämnda är av trä.
rande SSAB. Efter sju år som yr- ”det där går väl inte” då blir den
kesförare valde han att bli egen
kraften än starkare, säger Gunnar
företagare, köpte egen lastmaskin Hansson.
och fick uppdrag av NTG. Under
nio år var Gunnar egen företagare. Oavsett om det är vardag eller
helgdag är Gunnar verksam med
sitt konstnärsarbete. Någon timme
under samtliga veckodagar är han
Gunnar Hanssons mer påtagliga
verksam.
konstnärsbana inleddes med en
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I Gunnar Hanssons ateljé finns
alster av kända idrottskvinnor och
män, bland annat skulpturer av
Charlotte Kalla, Zlatan Ibrahimovic och nu senaste Hanna Öberg.
Nya alster är under tillverkning
med destination till nya investerare och konstintresserade.

– Nej, drivkraften finns ännu kvar
och så länge hälsan står mig bi så
fortsätter jag. Det går inte sluta, så
enkelt är det. Kanske jag avsätter
lite mer tid till andra intressen som
jag har bland annat hunduppfödning och jakt.
/Reidar Jönsson

Gunnar berättar också,
– Jag har under mina år bidragit
med många arbetstimmar till återskapandet av fäbodarna norr om
Antnäs. Fäbodarna Kvarnvallen,
Mittvallen och inte minst på Skärets gamla fäbodar som varit dold
i skog och sly under många år men
som jag av en händelse hittade en
dag när jag ägnade mig åt jakt.
På fråga om han nu när han snart
fyller 81 år tänker lägga konstnärsverktygen ”på hyllan” svara
han utan någon som helst tvekan.

Nyheter Nära dig
Norrbottens Media är en del i
360-projektet – ett journalistiskt nyskapande demokratiprojekt som strävar efter att
täcka de vita fläckarna på
mediekartan.
Tanken är att de frivilliga
som medverkar ska lägga ut
text, bild och video på den
bloggplattformen som de har
på Norrbottens Medias webb.
Innehållet kan vara allt från
det lokala idrottsevenemanget som inte får plats i
annan media – till den lokala
nyheten som det pratas om i

samhället och på arbetsplatserna.

www.kuriren.nu/360/ Där kan
du även läsa artiklar från Pajala, Övertorneå och JokkNorrbottens Media har nu en- mokk.
gagerat personer i Sörbyarna
(Antnäs, Ersnäs, Måttsund
Här ovan kan du läsa en artioch Kallax) och de har börjat kel som ingår i 360-projektet
producera material till 360- – den handlar om konstnären
sidan på nsd.se och kuriGunnar Hansson i Antnäs.
ren.nu Även Pajala, Övertorneå och Jokkmokk är igång.
360-projektet är delfinansierat av Presstödsnämnden
och pågår fram till årsskiftet
2019/2020.
Vill Du ta del av de lokala
artiklarna från Sörbyarna så
gå in på https://
www.nsd.se/360/eller https://
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med skidor på fötterna.
Vi håller på mellan
10.00 - 11.00 på
söndagar en bit in i
april. Start söndag 24
februari på Antnäs IP
vid ABK:s klubbstuga. Ingen anmälan
Skidkul
behövs!
Skidkul riktar sig till Är det mer än -15
barn födda 2012-2014 grader kallt så blir
och deras föräldrar
Skidkul inställt.
som vill åka och leka

Vid ev. frågor kontakta Virpi Törlind på:
virpi@sobernet.nu
eller på 070-3215530.
Varmt välkomna alla
barn och föräldrar
med skidor på fötterna!

Skidtävlingar Antnäs Skidstadion
Lördagen den 16 februari, arrangerar
Antnäs BK Antnäsloppet som även
är Distriksfinal inför Folksam Cup
Riksfinal. Första start kl. 11.00.
Tisdagen den 19 februari, arrangerar
Antnäs BK en Zontävling för Luleås
skidklubbar för födda 2010 och
äldre. Första start kl. 18.30.
Lördagen den 16 mars, genomförs
Nederluleåstafetten och Ministafetten, se annons på denna sida.
Tävlingen är ett samarrangemang
mellan Antnäs BK, Ersnäs IF, IK
Örnen och Norrbottens Kuriren.
Man kan läsa mer om dessa tre tävlingar på Antnäs BK: s hemsida
www.antnasbk.com

Skidinformation
Våra fina skidspår i
Antnäs underhålls av
föreningens spårjour
som i dagsläget består av 14 frivilliga
personer. Spårjouren
lägger ner sin fritid
på att preparera
skidspåren i ett rullande schema och
arbetet kan ta upp
till mellan 8-10
mantimmar per gång
beroende på snömängd och väderlek.
Med största respekt
för vår engagerade
spårjour vill vi påminna om vad som
gäller i spåret:

* För att underlätta
spårdragningen och
efter önskemål från
skidtränarna har
skidsektionen beslutat 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 de
skall rastas innan
skidturen samt att
hundföraren skall
plocka upp efter sin
hund om olyckan
ändå skulle vara
* Vid besök på det
framme.
preparerade elljusspåret ska du ha ski- * Belysningen tänds
vid skymning och
dor på fötterna.
släcks kl. 22.00.
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* De preparerade
spåren innefattas
inte av allemansrätten eftersom det är
en skidanläggning.
Där gäller speciella
regler för fotgängare.
De hänvisas till de
av kommunen plogade och preparerade gator, gångoch cykelvägar 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!

Ordförande har ordet

Sverige ska leva, är
en partipolitiskt och religiöst obunden
ideell riksorganisation i Sverige som
Så har ytterligare ett år passerat och finansieras genom
vi skriver år 2019. Jag vill tacka för
medlemsavgifter, sponsring och anförtroendet som jag
slag från regeringen är oss behjälpfått, att fortsätta som ordförande i
liga i sammanhanget.
ABUF. Det har varit ett händelserikt
Vid vårt första möte gjordes en s.k.
år som vanligt med
SWOT-analys där bygdens styrkor,
många aktiviteter. Allt finns att läsa i svagheter,
vår verksamhetsberättelse på
möjligheter och hot rangordnades i
www.antnas.se . Ser fram
listform. Utifrån dessa ska utkristalliemot att det blir så också kommande seras vad vi eventuellt
år.
kan gå vidare med i samband med
Vi har ett stort arbete framför oss.
nästa möte. Det finns mycket pengar
Det är att, tillsammans med innevåatt söka från olika
narna i byn, skriva en
fonder till något som vår bygds invåBygdeutvecklingsplan för Antnäs. I
nare tycker är passande. Representanden ska beskrivas hur vi vill att byn
ter för den yngre
ska utvecklas och
generationen har säkert massor med
förbättras.
idéer. Tyvärr fanns bara ett par med
på första mötet.
Organisationen Hela Sverige ska
leva, tidigare Folkrörelserådet Hela
Arbetet går vidare med möte måndag

Nyanser av vitt och grått
I några veckor har vi vandrat i en
frusen och vacker värld, Plötsligt
upptäcker man hur vackert det är
med dessa nyanser av vitt och
grått, naturen har gått till vila.
För den som lever med trädgård
kan tankarna däremot röra sig i
andra riktningar än det vi ser. Man
förstår att tjälen hann bli riktigt
djup innan snön kom och kan den
lilla snön som kommit före februari månad skydda våra växter.

11 febr. kl. 18.30 i ABK: s klubbstuga.
Du som är medlem i ABUF kanske
undrar vad medlemsavgiften går till?
Några exempel.
Byabladet ges ut fyra gånger per år.
Vi ser till att alla barn som besöker
Antnäsdagen har
kostnadsfria aktiviteter, tipsrunda där
alla får pris, ponnyridning, fyrhjulssafari m.m. Fina
priser på medlemslotteriet och mycket mer. ABUF bekostar uppskottning
vid Sörbygården i
samband med valborgsmässofirandet
för att nämna några saker.
Med förhoppning om en härlig vår
med mycket sol, skidåkning och vad
det nu kan vara.
Vivi-Anne Strandberg
Ordf.

värmen för att gro, t.ex. olika
sorters bergsvallmo och klematisar.
Kannans knölar har övervintrat i
matkällaren och i mitten av februari skall dom stoppas i jorden för
att hinna blomma i juli-augusti.
Jätteverbenan ( Verbena Bonarensis) skall tas fram i ljus och
värme i mars.
Virket till spångarna som ska

läggas i sommar är fram-

Förhoppningsvis har den överlevt körda och är på plats, meddeden mörka och kalla vintern. Det lar Kjell Olsson och Lennart
var så lång period med kyla så jag Strandberg.
fick packa in växter och syltburkar
i täcken när temperaturen var nere
Vi hade också väldigt torr sommar i +1,5 grader det har inte hänt
och höst vilket kan försämra väx- under dom 23 vintrar vi har bott i
ternas överlevnad.
huset.
Det man kan göra för att förbättra
möjligheterna för växterna är att
Värmande hälsningar
se till att trädgården får mycket
vatten under tidiga våren. Man
/ TANT GRÖN
kanske tror att den smältande snön
räcker men det gör den inte på
långa vägar. Särskilt vinter gröna
växter kräver vatten men också
övrig växtlighet.
En del av perenna fröna som
grävts ner under snön och som
stratifierats ska nu få komma in i
7

ICA Sörbyhallen
En rapport angående vad som
hänt.
Måndag morgon 14/1 var vi 5 personal på plats för att iordningställa
butiken inför veckan. Klockan var
ca 7.50 då vi hörde ett högt brak,
först trodde vi det var någon hylla/
inredning som ramlat eller en traktor som snöröjde utanför nödutgångarna. När vi börjar gå runt i
butiken för att hitta vad som orsakat braket, ser en av oss hur det
spricker upp i innertaket.
På några sekunder har vi utrymt
lokalen, och satt oss i säkerhet.
Innertaket rasar då sakta ner och
lägger sig på hyllor och kylar.
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Nu är butiken säkrad med pelare
på flera platser i butiken.
Oberoende utredare har varit och
besiktat skadorna och kommit
fram till att raset orsakades av ett
konstruktionsfel. Den lilla mängd
snö som kommit har inte på något
sätt varit orsakande.
Skadorna på fastigheten är betydligt mer omfattande än vi i början
trodde, så reparationen av taket
kommer ta väldigt lång tid. Idag
står butiken helt stilla i väntan på
att försäkringsbolag och byggfirma kommer fram till en plan om
hur de ska bygga upp butiken
igen.
Följ oss på Facebook, där kommer
vi uppdatera så snart vi har någon

www.antnas.se / antnasby@gmail.com

ny information.
Vill också passa på att tacka alla
för det stöd vi fått. Nu ser man
verkligen hur viktig en butik är för
samhället.
Nu fokuserar vi på att snabbt
komma tillbaka starkare och bättre
än någonsin.
Med vänlig hälsning
Joakim & Tomas

