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Sörbyakyrkan
Antnäs

Bokning av
Sörbygården
Ska ni boka Sörbygården
går det bra att ringa

Din Kompletta Möbelbutik
www.antnasmobler.se

Antnäs Bagarstuga

Marcus Halse
073-5960762

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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www.antnas.se / antnasby@gmail.com

Vi vill å byns vägnar
hälsa alla nya
bybor
Välkommen
till byn!

Påskhelgen

Med i lärjungagänget var såväl
Antnäsbor som utsocknes.
Från vänster ses Einar Skalman
som Matteus; Johanna Modig som
Judas; Anna Sellén som Johannes;
Helena Jonneryd som Maria från
Magdala; Natanael Asplund som
Petrus och Rebecca Asplund som
Maria från Betania.
Med på vandringen var också guiderna som ledde alla vandrare
mellan de olika lärjungarna. Det
bjöds på bröd och fisk och berättelser kända från Bibeln, men för
någon kanske i ny skepnad, eller
för första gången.

Valborgsmässofirandet i
Antnäs by

Som de flesta andra år var det
klass 5 i Antnässkolan som arrangerade majbrasan även detta år.
Och det gjordes med mycket beröm godkänt.
Korvgrillning, fika, lotterier, godishjul och tävlingar som alltid
mycket trevligt.
I år var det en skön blandning av
unga och gamla, nyinflyttade och
de som bott här forever, utomsocknes och hemvändare, barn och
ungdomar.
/Red

SVA- Statens
veterinärmedicinska
anstalt

Tajgafästingen har invandrat österifrån och kan bära med sig en
farligare typ av TBE-virus, fästingburen hjärnhinneinflammation, än den vi nu har i landet.
Taigafästingen kan också, liksom
vanlig fästing, bära på smittsamma
bakterier som borrelia och anaplasma.
Nu ber vi åter om din hjälp. Du
som bor i Norrbottens, Västerbottens eller Jämtlands län och som
påträffar en fästing får gärna
skicka in den till oss! Fästingen
får gärna ha suttit på tama eller
vilda djur, eller människa eller
hittats fri i miljön.
Förpacka fästingen i en väl försluten plastpåse, och därefter en
plastpåse till. Om fästingen lever
så lägg den i frysen ca en timme
innan den skickas. Om fästingen
är blodfylld får du gärna lägga lite
papper eller annat skydd runt fäs-

På skärtorsdagen kunde uppmärksamma Antnäsbor se folk i hucklen och klänning smyga omkring
på gångvägarna kring kyrkan.
Vuxna påskkärringar, tänkte nog
en och annan, men det var lärjungar med uppdrag att berätta om
kristnas första påsk.
Påsken då Jesus firade den allra
första nattvarden med lärjungarna,
som några dagar senare förvånade
insåg att Jesus faktiskt på riktigt
både dött och uppstått och att han
visste det redan innan.

Förra året hade vi en insamling av
fästingar från norr om Dalälven.
Bland de 4 500 fästingarna som
skickades in till SVA har ett tjugotal tajgafästingar identifierats från
både kust- och inland. Det är inte
en ny art för Sverige, men har tidigare bara hittats som enstaka exemplar i områden längs Norrlandskusten.

Vänliga hälsningar
Anna Sellén
Pedagog EFS Sörbyakyrkan, Antnäs

tingen så att den klarar transporten
utan att gå sönder. Flera exemplar
får skickas in. Först ska man dock
fylla i ett formulär på vår webb,
följ länken nedan. Glöm inte att
märka förpackningen genom att
texta ditt för- och efternamn och
mobilnummer. Insamlingen startar
2 maj 2019 och pågår till 31 oktober 2019.

SVA- Statens veterinärmedicinska anstalt
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Viltvård av Antnäs jaktklubb
Antnäs jaktklubb har i flera år bedrivit viltvård genom att utfodra rådjur, harar på 3
olika platser inom Antnäs marker.

Vi vill påtala att hundar inte få vara lösa, när
de rastas på vinterhalvåret.
Viktigt att visa respekt för de vilda djuren
som vistas i närheten av foderplatserna!

Stort arbete har gjorts av Åke Strandberg,
Torbjörn Flodström, Tomas Nybom, Stefan Håkan Nilsson Antnäs Jaktklubb
Stark, Gunnar Johansson, mfl i jaktlaget.
Det sätts även ut saltstenar till älgarna under
våren.
Genom utfodring av rådjuren har vi uppmärksammat att stammen ökat till antal och
att djuren blivit något kraftigare.
Under vinterhalvåret är det ca 35-40 rådjur
som regelbundet besöker foderplatserna.
Det kommer även duvor och ett antal harar
som tycker det är gott med mat under den
kalla årstiden.

Kallelse

Årsmöte
Antnäs Jaktklubb
Tisdag 14/5 kl 19.00
Sörbygården
Ärenden:

-Styrelsens verksamhetsberättelse
och kassarapport
-Val av styrelse
-Val av övriga förtroendevalda
-Beslut om avgifter
-Jaktens bedrivande
-Övriga frågor
-Fika

Välkommen!
Antnäs Jaktklubb/ Styrelsen
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Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen

Söndagen den 26 maj kl. 10.00
Med Richard Asplund & Rebecca Asplund.

Firar vi med enkel gudstjänst på Kvarnvallens fäbod.
Ta med egen fikakorg
Byaföreningen bjuder på kaffe som är kokad över
öppen eld.
(Antnäs Byaförening i samarbete med Sörbyakyrkan)
Vid regn är vi i Sörbyakyrkan

Övriga datum för Friluftsgudstjänster
30 maj Gökotta kl.8.00
Mörön hos Ivar Fjällström, Enbomsvägen 120
Magnus Lindh och Jonas Wassermann.
Alviks fäbodar
Hans och Inga-Britt Johansson
Välkomna!

Välkommen till Bilbingo 2019
På Antnäs IP
Nu med 8 speldagar, 3 freeplay och möjlighet att följa spelet på radio 92,3 MHz

Varje måndag fr.o.m. den 25/6 – 12/8 kl: 19.00
Vinstvärde 84 000:- de 6 första speldagarna
Vinstvärde 90 000:- speldag 7 Semifinal
Vinstvärde 100 000:- Finalen den 12/8

Blockpris 50 :- Freeplay (nu 3 st) 30:Kontant betalning. Kassorna öppnar 17.00
Försäljning av hamburgare, fika, godis.
Fina priser i vårt lotteri 5 kr/st eller 5 lotter för 20:Behållningen går till vår ungdomsverksamhet Skidor, Hockey och Basket,
samt underhåll av Antnäs elljusspår / Hockeybana.
Information om hur man spelar bingo, spelplan och speldagar finns på
www.bilbingokalendern.se och föreningens hemsida www.antnasbk.com

TRÄDGÅRDS OCH FLYTTLOPPIS
Diverse
trädgårdsredskap,
krukor,
växtstöd
käppar,
växter,
presenningar,
täckmaterial
för övervintring
av växter m.m.

SÖNDAG 30 JUNI
KL.11.00 - 14.00
ROTEVÄGEN 1,
ANTNÄS

Välkommen!
/Britt-Mari och Lennart
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gen. Detta motsvarar flera gånger
hennes egen kroppsvikt. Drottningen blir matad av tjänstebin
som tar hand om henne för att hon
ska kunna fokusera på att göra sitt
jobb. Arbetsbina börjar med att
arbeta i kupan och exempelvis
börjar de med att städa ur sin cell

Bland pollinatörer
och snöhögar

I bigården

Nu när vårvinterns dagar börjar
Efter ännu en snörik vinter är vå- värma flyger bina ut på sin rensningsflykt. De flyger helt enkelt ut
ren äntligen här! Sparkarna tas
bort, cyklarna rullas fram och in- och bajsar. Bin är renliga av sig
och bajsar inte i kupan eftersom
sekterna börjar vakna till liv och
flyger ut för att leta mat. Denna tid det kan leda till smitta och att
på året är svår för våra pollinatörer samhället dör. Jag som biodlare
eftersom det inte finns så mycket
pollen och nektar att få tag på förrän sälgen slår ut som första träd. I
Sverige finns det ca 270 olika typer av pollinatörer och en tredjedel av dessa är utrotningshotade.
Det beror delvis på jordbrukets
monokultur och besprutning av
grödor. Det beror även på att det
inte finns ängsmarker med blommor på samma sätt som det har
funnits tidigare. Blommorna som
växer i trädgårdarna och rabatterna är vackra att se på, men de kan
vara fattiga på pollen och nektar. kan rensa botten av bikupan från
Under Antnäsdagen kommer det döda bin för att hjälpa dem så gott
det går.
finnas möjlighet att bygga enkla
bihotell. Ifjol var det en pojke där När temperaturen stiger på våren
börjar bina ge sig ut för att leta
som sålde jättefina hotell och vi
mat. Sälgen är oerhört vikhoppas att han kommer tillbaka.
Bihotellen blir bostäder för solitär- tig på våren eftersom den
ger protein från han-träden
bin (vildbin) och andra insekter
och nektar från honsom också är pollinatörer. Jag
kommer dela ut blomfröpåsar till träden. När värmen komde som är intresserade. Dessa på- mer börjar drottningen att
stifta cellerna dvs lägga
sar innehåller frön till blommor
som är bra för pollinerarna. Under ägg i cellerna. De bin som
försommaren har jag också tänkt har levt under vintern dör
och nya fräscha bin gör sig
att bjuda in till bigården för de
som är intresserade, om tid finns. redo för att jobba för att
samhället ska överleva.
När sommaren sätter igång
kan drottningen lägga upp
till 2000-3000 ägg om da6

där de vuxit upp. De kan jobba
som ambin (amningsbin) och hjälper till att mata larverna och
bygga vaxkakor. Senare kan de
arbeta som städbin eller vaktbin
innan de ger sig ut och blir dragbin och samlar pollen och nektar.
Alla bin i en bikupa gör nytta.
Förutom drottning och arbetsbin
finns det även drönare. Drönarna
är de manliga bina och förutom att
para sig med ungdrottningar är
man ännu inte riktigt säker på deras uppgift. Drottningen flyger i
regel bara ut en gång ur sin kupa
och det är när hon ska para sig.
Hon flyger till en plats som flera
drönare också flyger till och där
parar hon sig med flera olika drönare för att sedan kunna lägga ägg
resten av livet. Drönarna får inte
vara kvar i bikupan under vintern
utan de blir utslängda när hösten
närmar sig. Detta kallas drönarslakt.

Uppemot 30 000 bin flyger till ett
närliggande träd eller liknande där
de sätter sig i ett klot med drottningen i mitten. De skickar ut spejar-bin som letar efter lämpliga
platser att bosätta sig på. När de
har hittat det flyger allihop dit.
Om man hittar en svärm är det
viktigt att kontakta den lokala
biodlarföreningen eller en biodlare
i närheten så att de kan komma
och hämta svärmen.

Ett bisamhälle kan under sommaren innehålla runt 60 000 bin.
Ibland händer det att ett bisamhälle svärmar. Avsikten med att
svärma är att dela på samhället för
att kunna föröka sig. När drottningen upplever samhället som för
stort och utrymmet i kupan för
litet flyger hon iväg med halva
samhället. Svärmningen sker oftast runt midsommar, men det kan
ske tidigare eller senare beroende
på om biodlaren har hunnit med
att utöka utrymmet i kuporna. En
svärm är en mäktig syn att se!

Ordförande har ordet
Vart tar tiden vägen? Nyss skulle
jag skriva något inför julen och
helt plötsligt är det våren/
sommaren som knackar på dörren.
I vinter har vi tillsammans med
Hela Sverige Ska Leva och byns
samtliga föreningar träffats vid
fyra tillfällen och försökt komma
med förslag på Bygdeutvecklingsplan över Antnäs.
Vid första mötet fick vi göra en
SWOT-analys. Deltagarna fick då
ta fram bygdens Styrkor – Svagheter –Möjligheter och Hot, vilka
sedan sammanställts. Utifrån våra
sammankomster har vi enats om
vad vi vill åstadkomma i Antnäs i
framtiden. Bygdeutvecklingsplanen, där flera närliggande bygder
även ingår, kommer sedan att presenteras för politiker och tjänstemän, av Hela Sverige Ska Leva.

Bin är lite ludna och den rasen
som finns i byarna här omkring är
lite brunsvarta till färgen och är av
sorten Carnica. Getingar är klara i
färgen och har gula ben, de drar
sig gärna till matbordet och kött.

Lite tips om man hittar bin
i trädgården
Låt de vara! Honungsbin är blomtrogna så hittar man bin i äppelträdet eller liknande får man fin hjälp
med pollineringen.
Bin sticks bara en gång. Om man
får ett bistick sitter ofta gadden
kvar med giftblåsan i huden. Försöka att skrapa bort gadden,
Har ni frågor får ni gärna höra av
plocka den inte med fingrarna för er!
då riskerar man att trycka in giftet
i kroppen. Det gör ganska ont att Marcus Halse, Antnäs
bli stucken så försök få bort gadden utan att trycka in mer gift i
kroppen.
Nu är det åter tid för aktiviteter
uppe på Kvarnvallen bl.a. kommer
Solanderleden hålla en guideutbildning där i mitten av maj.
Det stora årliga arrangemanget är
ju Antnäsdagen 6 juni. Fortsatt
spångning av vandringsleden
kommer att göras så fort det har
blivit lite torrare och marken tillåter. Därefter kommer det säkert
vara många härliga stunder vi kan
njuta av där uppe.
Tyvärr måste jag informera om en
tråkig sak, det har varit påhälsning
där med en del skadegörelse. Dels
kommer vi i en kostnad och arbete
med att reparera, men framför allt
är det tråkigt när man vill förstöra
för andra och inte förstår vad ett
kulturarv betyder för framtiden.
Hoppas detta budskap går fram till
de som varit där och saboterat.
I Sörbygården händer det en hel
del. All gammal isolering har sanerats bort från vinden och ersatts

med ny. Ventilationssystemet håller på att bytas ut för att det ska bli
bättre cirkulation i lokalerna, därefter får vi se vad slutresultatet
blir. Rasskydd över bron och en
del annat har gjorts.
”Inget mögel har kunnat påvisas i
Sörbygården hitintills. Den unkna
lukten måste ha berott på något
annat”.
Du som har företag vet väl om att
man kan få synas på Antnäs Hemsida – gratis, tag chansen. Det är
ju trevligt för oss som bor här att
veta vad som finns. Sedan vill jag
också säga, det är roligt om nån
fler vill vara med och skriva i Antnäsbladet, berätta något som hänt
eller nåt man varit med om, nutid/
dåtid spelar ingen roll. Allt mottages tacksamt. Tag kontakt med
sekreteraren Carina Lundström.
Med tillönskan om en skön sommar.
Vivi-Anne Strandberg
Ordf.

Manusstop Antnäsbladet 6 augusti & 5 november

7

8

www.antnas.se / antnasby@gmail.com

