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      Augusti   2019 

Se hit! 
Kom och var med på Höst & Skördemarknaden i  

Antnäs den 7 september. Gratis!!! 

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

Eller Carina Lundström, 070-6821602 

Går även bra via Messenger FB. 

 

     ANTNÄS  SIGNUM 

i   

Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts

Lördag 

7 september  

Klockan 

11 - 14 

Våffeldag på Kvarnvallen 
I samband med Solanderledens dag 

Söndagen den 25 augusti kommer Byaföreningen att vara uppe på Fäbodvallen  

och grädda våfflor. 

Hjärtligt välkommen! 

Mellan klockan 

11 -  14  

Den som vill träffas vid ICA kl: 10.00 och 
går en guidad tur till Kvarnvallen eller gå 

själv en del eller hela Fäbodaleden, avsluta 
med Kaffe och våffla. 

 

Vi har Swish nu. 

Vi vill å byns 
vägnar hälsa alla 

nya bybor  

välkommen till 
Antnäs by! 

Hockeybanan i Antnäs  

- en historia värd att 
läsa 

Sid 6 & 7  
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Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

Antnäs Bagarstuga 
Bokning Majvi Johansson, tfn: 070-2066018 

 

 Skötsel & underhåll: 

 Marie Sundqvist, Tfn: 073-0373681 

 Karin Enström, Tfn: 070-3616374 

 Ägare: HF-Aktiva Kvinnor, Antnäs 

Bokning av Sörbygården 

Ska ni boka Sörbygården  

 

går det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 

Kommer i höst 

Kurs i hur man bakar mjukkaka i 
vedeldad ugn i bagarstuga. 

 
Frågor och anmälan: 

Lisa Johansson, Måttsund 

072-7380500 

 

 

Arr: HF Aktiva Kvinnor  

Antnäs 
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Byautvecklingsföreningen  

uppmärksammar 

På Antnäsdagen den 6 juni passade Byaföreningen 
att uppmärksamma vår eminenta del av spårjouren 
som vi har här i Antnäs. Det är dessa grabbar plus 
några till som inte kunde närvara, som ser till att el-
ljusspåret och dess skidspår är välpreparerade och 
bra att åka på hela vintern.  

Motivering till utmärkelsen ”Vi vill uppmärk-
samma” 

 

Antnäs Byautvecklingsförening vill uppmärksamma 
inte bara en enskild person utan en grupp som tål-
modigt jobbar på i alla väder utan att tappa gnistan 
för sitt uppdrag. Dessa personer har hållit på i många 
år, nya kommer med, en del försvinner och andra 
finns med sedan lång tid tillbaka. Uppdraget de ge-
nomför har visat sig vara vida känt, inte bara i Ant-
näs med omnejd utan även på många andra orter i 
kommunen och utanför kommungränsen.  

Vi hoppas att även i fortsättningen få ta del av Ert 
fina arbete. 

Lycka till med den fina, frivilliga arbetsinsats som ni 
gör – Spårjouren i Antnäs 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf. 

            Antnäsdagen -  

en egen nationaldag 

Publikrekord när Antnäsdagen ar-
rangerades vid Kvarnvallens fä-
bod. 

Årets upplaga av Antnäsdagen, 
den 16:e i ordningen på just nat-
ionaldagen, slog publikrekord. En 
blygsam uppskattning från företrä-
dare för de som svarar för arrange-
manget säger 350-400 deltagare, 
troligen fler.  

2004 arrangerades Antnäsdagen 
för första gången på Sveriges nat-
ionaldag. Under alla år har firan-
det varit förlagt till Kvarnvallens 
fäbod.  

Under ett begränsat antal år, före 
2004, arrangerades också Antnäs-
dagen men då utan koppling till 
nationaldagen. 

– Bland besökarna skymtade 
Gammelstadsbor, Kalixbor och en 
och annan med välklingande Pi-
teå-dialekt. Troligen fanns bland 

de besökande personer från alla 
Norrbottenskommuner och många 
personer med anknytning till Ant-
näs som numera bor långt utanför 
vårt län, säger Vivi-Ann Strand-
berg ordförande för Antnäs Byaut-
vecklingsförening.  

För årets arrangemang svarade 
Byautvecklingsföreningen tillsam-
mans med Aktiva kvinnor i Ant-
näs, Byamännen i Antnäs, Antnäs 
BK och ICA Sörbyhallen. 

Under Antnäsdagen bjöds på akti-
viteter för såväl gammal som ung. 
Lotteriförsäljning med fina vins-
ter. Ponny-ridning, 4 hjulingssa-
fari, traktortaxi, skyttetävling med 
luftgevär och inte minst besöket 
av kamelen ”Herman” från Piteå-
Blåsmark lockade många till fest-
området.  

Enligt ägaren Anders Thorell, före 
detta trummis i ett välkänt dans-
band från Ronneby i Småland, är 
”Herman” född på Öland men har 
sitt egentliga ursprung från bergs-
området i Tibet.  

Som en följd av det för dagen fina 
vädret kunde noteras många och 
långa pratstunder bland besökarna, 
som två herrar som under ett antal 
timmar satt och diskuterade på sin 
bänk. Diskussionen avbröts bara 
en kort stund då Flygvapnets två 
JAS 39 Gripen passerade över fe-
stområdet. 

– Antnäsdagen har under alla år 
varit ett lyft för samvaron i vårt 
lilla samhälle. Vi kommer att hålla 
fast vid traditionen och hoppas på 
än flera besökare 2020 och på 
ökad villighet från yngre förmågor 
i Antnäs att hjälpa till med ar-
rangemanget, säger Vivi-Ann 
Strandberg. 

 

Reidar Jönsson 

R.I.P Herman finaste kamelen. 

Efter en kort tids sjukdom fick han somna in 23 juli 2019. 
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Nationaldagstal 2019 på 
Kvarnvallen i Antnäs  

Antnäsdagen 

Jag är stolt och glad att få vara här 
på Kvarnvallen, på Sveriges nat-
ionaldag och uppleva historiens 
vingslag som möter framtiden. 
Idag smattrar många flaggorna 
stolt i vinden för att påminna oss 
om att vi bor ett underbart land. Vi 
har samlats på denna fantastiska 
plats med historiska anor för att 
fira nationaldagen som förenar oss 
och stärker oss i vår gemenskap. 
Vi träffas ung som gammal och 
bygger broar mellan olika generat-
ioner och vi lär oss av varandra. 

Vi firar den vackra blågula 
svenska flaggan och Sveriges nat-
ionaldag som vi gör här idag, är 
som jag ser det en gemensam ma-
nifestation av den frihet vi alla 
har, var och en av oss. Friheten att 
säga vad vi vill, resa vart vi vill, 
att skriva vad vi vill, att söka vilka 
jobb eller utbildningar vi vill och 
friheten att få älska vem vi vill. 

De äldre generationerna har byggt 
detta land och lyft Sverige från ett 
enkelt bondesamhälle till att bli ett 
av världens mest högteknologiska 
länder. De har överlåtit ett öppet, 
välkomnande och fantastiskt land 
till oss, där alla får plats. Vi och 
den framtida generationen har en 
förpliktelse gentemot dem att föra 
detta stolta arv vidare till våra 
barn och barnbarn. 

Mitt hjärta klappar för landsbyg-
den. 

Att se en skola och skolgård med 
lekande barn, en matvaruaffär där 
bybor kan handla, korna, fåren och 
hästarna som betar i hagen, höra 
hönsen kackla och tuppen gala ger 
mig en skön känsla. Att det finns 

människor som vill skapa förut-
sättningar så att vi får bra mat på 
våra tallrikar och håller upp våra 
åkrar, ängar och vårdar skogen. 
Det är människornas intresse och 
engagemang som är avgörande för 
var utveckling sker på landsbyg-
den. 

Min barndomsby Söderfors är en 
liten by utanför Lycksele där jag 
som liten tös fick lära mig att 
hjässa hö. Min farmor Edit lärde 
mig hur man bakade tunnbröd, 
kärnade smör och mjölkade korna. 
Det är starka band med historien 
som gör att jag känner glädje och 
en oerhörd tacksamhet när jag ser 
det öppna landskapet med åkrar 
och ängar, kor som betar i hagen. 
En skön varm känsla sprider sig i 
hela kroppen när vetskapen om att 
landsbygden lever och utvecklas 
och dåtid kopplas ihop med fram-
tid. 

Där andra ser en skog, ser jag bio-
energi och material till framtidens 
bostäder. Där andra ser en tom 
lokal ser jag en framtida affärs-
möjlighet Där andra ser en ko på 
en äng ser jag sunda livsmedel, 
biologisk mångfald och en turist-
attraktion. Att Lyfta blicken och 
se möjligheterna i landsbygden, är 
att bygga ett hållbart samhälle för 
framtiden. 

Att samlas vid olika högtider ger 
oss en känsla av gemenskap och 
samhörighet, man hör till någon-
stans. Känslan av att vara del i ett 
sammanhang är viktig för att vi 
ska må bra och känna oss trygga. 
För att bygga ihop samhörigheten 
för något gemensamt är traditioner 
viktiga och de utgör en del av det 
kitt som ett samhälle bygger på. 
De skapar en gemenskap där alla 
får vara med. 

Ju mer kunskap Vi har om vår 
egen historia desto öppnare vågar 
vi vara för det som är nytt! Vår 
långa historia bevisar också att 
ingenting är beständigt utan att allt 
förändras och skapar ny historia 
och nya förutsättningar för framti-
dens generationer. Varje individ är 
unik och vi har olika förutsättning-

ar i stort och smått men ALLA är 
vi ömsesidigt beroende av 
varandra. Vi bär alla och envar ett 
ansvar för utvecklingen i vår egen 
hemort och i vårt land. 

Om en vecka tindrar skolbarnens 
ögon och det pirrar i magen av 
förväntningar när dom sjunger den 
blomstertid nu kommer. Då är 
sommarlovet här med lek, sol, bad 
och sand mellan tårna och 
solvarma jordgubbar. De vita stu-
dentmössorna kastas i luften och 
ungdomarna lämnar skolbänken 
för att pröva sina vingar på livets 
olika vägar. 

Sommaren förknippar vi med 
mycket förväntningar och dröm-
mar i våra liv. Vi har den oerhört 
vackra sommaren framför oss med 
skir grönska och långa ljusa nätter. 
Det är viktigt att ta sig tid att um-
gås med vänner och släktingar, 
njuta av alla ögonblick och upple-
velser som vi bjuds på. Vissa ser 
sig om i världen, medan andra väl-
jer att stanna hemma i vårt vackra 
land under sommarledigheten. 

Jag hoppas att ni alla skall finna 
ert alldeles egna sätt att ta tillvara 
på er sommar för varje dag, 
timme, minut och sekund är unik. 

Fånga ögonblicken och leva här 
och nu. 
För det du upplever nu är historia 
imorgon. 

Jag vill önska Er alla en riktigt 
skön sommar och en fortsatt fin 
nationaldag! 

/Carola Lidén  Antnäs 
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Joel Lassinantti- bästa mål-
vakt i SHL 2018/2019! 

 
Luleå Hockeys duktige målvakt 
Joel Lassinantti har Antnäs BK 
som moderklubb och bodde vid 
den tiden i Måttsund. 

Säsongen 2018/2019 blev extra 
lyckosam för honom. Först blev 
han vald till månadens spelare i 
SHL i februari, för övrigt första 
gången en målvakt fått den utmär-
kelsen. 

Den månaden hade Joel en sanslös 
räddningsprocent på 96,35, och 
släppte in endast 7 mål på 8 mat-
cher. 

På bilden tar Joel emot blommor 
och en check på 10 000 kr som 
tillfaller moderklubben, utdelare 
är Niklas Jonsson från Scandic 
Hotel Luleå. 

Mottagare av checken är två av 
ABK:s duktiga målvakter Samuel 
Ericsson lag U12 och Sebastian 
Hugoson lag U13. 

 

Joel fick också samma säsong ta 
emot priset som bäste målvakt i 
SHL och blev även målvaktsliga-
vinnare med en imponerande 
räddningsprocent på 93,10. 

 

Antnäs BK är stolt över att vara 
moderklubb till Joel som är ett 
mycket gott föredöme både på och 
utanför isen. 

GRATTIS och lycka till framöver 
Joel! Och vi önskar såklart även 
lycka till, till Luleå Hockeys herr-
lag och Luleå Hockey/MSSK:s 
damlag. 

Bilbingon i Antnäs  

allt populärare 

Inne i Sporthallen sitter cirka 50 
personer i djup koncentration med 
sina spelbrickor. De flesta har för-
sett sig med tre stycken.  

– Nu kan det bli vinst! Det är bara 
siffran nio som saknas, säger 
Solweig Brandlöv.  

– Bingo! ropar någon inne i hallen 
och ute på parkeringen tutar minst 
en bil. 

– Nej, det blev inte vinst på det 
här spelet, säger Solweig. 

Antnäs BK har genomfört två av 
de åtta bilbingokvällar som arran-
geras sommaren 2019 och redan 
nu kan man utläsa ett ökat intresse 
att delta. Vid en jämförelse med 
förra årets två första bingokvällar 
uppskattas antalet deltagare ha 
ökat med 25-30 procent.  

– Även en ökning av unga delta-
gare kan konstateras, säger Håkan 
Nilsson som har uppdrag som 
funktionär under samtliga bingo-
kvällar. I folkmängden finns besö-
kare från de flesta Norrbottens-
kommuner men också från grann-
länet Västerbotten och från Sveri-

ges sydligaste län - Skåne. 

Yvonne Widmark är ordförande i 
Antnäs BK och ansvarig för bil-
bingoverksamheten..  

– Det är glädjande att utveckling-
en går i positiv riktning inte minst 
med tanke på de intäkter som bil-
bingon genererar. Det gör det 
möjligt att i än större utsträckning 
skapa möjlighet till idrottsverk-
samhet för ungdomarna i Antnäs 
och närliggande byar. Sett ur den 
aspekten är jag ändå lite förvånad 
över att inte fler av de boende i 
Antnäs deltar i denna ungdoms-
stödjande verksamhet, säger 
Yvonne Widmark.                           

– Inte bara själva bingospelandet 
är viktigt för samvaron och sam-
manhållningen i byn utan också 
att man kan träffas här i sporthal-
len, ta en fika eller en 
god hamburgare, prata 
med vänner och be-
kanta som man kanske 
inte träffat så nyligen 
och dessutom ge sitt 
stöd till ungdomsverk-
samheten, säger 
Yvonne Widmark.  

 

Om trenden med ökat deltagande 
håller i sig kommer det då finnas 
parkeringsplatser till ett ökat antal 
fordon på området och kan flera 
personer inrymmas i sporthallen?                                            

 Parkeringsytorna på fotbollsplan 
och runt sporthallen är väl till-
tagna men i sporthallen finns en 
begränsning. Där kan vi dock ut-
öka antalet sittplatser till den fast-
ställda gränsen på 150 personer, 
säger Yvonne Widmark.  

När kvällens sista spel är slut sit-
ter Solweig Brandlöv kvar på sin 
plats med en viss besvikelse i sitt 
kroppsspråk.  – Ingen vinst i kväll, 
men nästa gång då..! Jag får gläd-
jas över vinsten på 3000 kronor 
från den första bingokvällen, säger 
Solweig Brandlöv. 

/Reidar Jönsson 
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Delar Ur Gamla ishockey-
banors öden   

vilken historia ruvar de på? 
Av Maurits Nyström 

 

Antnäs Bandyklubb 1944 

I Antnäs bildades 1944 Antnäs 
Bandyklubb ABK. Bandy spela-
des på en upplogad bana i det inre 
av Antnäsviken, nr 1 på kartan. 
Nyspolning av banan gjordes ge-
nom vattenflödet ur upphuggna 
hål i isen. Drivsnön var nästan 
omöjlig att hålla borta från planen 
och flödvattnen ställde till det vid 
varm väderlek.  

Skridskoåkning var ingen nyhet, i 
de flesta gårdar fanns sedan länge 
enkla skridskor, med läst av trä 
och påmonterad träskena, som 
med läderremmar kunde spännas 
fast under skorna. Bandyspelarna i 
Antnäs var dock försedda med 
”riktiga” skridskor med fast skena.  

Den naturgivna isen samt att en 
plan på Antnäsviken inte krävde 
något tillstånd av några markägare 
är bakgrunden till valet av plats 
för bandyspelet de första åren.  

Redan efter ett år beslöt klubben 
att vidga verksamheten till både 
fotboll och ishockey.  

Isbanan på Antnäsviken hade visat 
att det var svårt att ha kontinuerlig 
verksamhet där spridd över en hel 
säsong.  

En permanent isbana anlades strax 
utanför byn, på sankmarken i syd-
väst. Området kallades ”Sträta”    
(Stranden ) på bondmål nr 2 på 
kartan, var vattensjukt och all-
mänt ogästvänligt. Växtligheten 
där dög inte ens fullt ut till kre-
atursbete.  

Att en isbana över huvudtaget an-
lades vittnar om att en ny tid ran-
dades på landsbygden vad gäl-
lande synen på idrott under senare 
delen an 1940 talet.  

Banan omringades av en låg trä-
sarg och de hopplogade snömas-
sorna blev snabbt mycket högre än 
sargen. Den stora nyheten var en 
elektrisk belysning som spändes 
över isrektangeln. Något liknande 

hade inte funnits i byn och inte 
heller i de kringliggande byarna. 
Detta skedde i en tid när byarna i 
utkanterna i Nederluleå kommun 
helt nyligt fått elström framdra-
gen. Antnäs däremot hade fått el-
ström från Selets kraftverk redan 
1918.  

ABKs hockeylag gjorde snabba 
framsteg. 1952 nådde laget DM-
final. I januari 1953 besegrades 
IFK Luleå med 6-5 i en serie-
match och ABKs framgångar 
väckte uppmärksamhet i lokal-
pressen.  Lagledaren för ABK Joel 
Sandström intervjuades i tidning-

arna och 1953 fick Antnäs sin 
förste länslagsman Ture Nilsson.  

 

Under senare delen av 1940 talet 
anskaffades mark genom köp från 
en bonde av ett område på 
Nyängets norra del, nr 3 på kar-
tan. Sträckningen av den tidens 
kustlandsväg förbi Antnäs var inte 
den samma som dagens E4. Kust-
vägen, riksväg 13, strök yttre kan-
ten av byn i söder och är tydligt 
markerad på kartan. Riks 13 vek 
av från dagens E4 strax sydväst 
om markering 3 på kartan.  

 Fortsätt på sid: 7 
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Ny ishockeybana 

Sommaren 1954 började ABK att 
anlägga en ny hockeybana på den 
gamla fotbollsplanen, nr 3 på kar-
tan.  Kustlandsvägen förbi Antnäs 
skulle på ny sträckning E4 och 
den vägen skulle kapa bort ett 
hörn av fotbollsplanen. Mark lös-
tes in och ABKs kassa förstärktes.  

I december strax före jul invigdes 
den nya hockeyplanen. Den nya 
banan gav som anläggning ett 
långt mer solitt intryck än den 
gamla. Nya banan hade regle-
mentsenlig sarg, drygt en meter 
hög. Helt nära grävdes några brun-
nar som skulle göra spolningen 
lättare och vattnet skulle fås upp 
med elmotordrivna pumpar. Nya 
och mer funktionella snökaror 
köptes och en kur med vedeldad 
kamin sattes upp för att värma sig.  
Framåt 1958 blev det vanligt att 
traktor användes vid plogning av 
banan. Hela perioden mellan 
1954-1964 när hockeybana nr 3 
var i bruk präglades av att de 
äldre, sämre villkoren succesivt 
ersattes av nya, bättre villkor.  

Dock var frivilligt arbete och viss 
givmildhet från byborna en grund-
förutsättning både för att banan 
kunde byggas och att den kunde 
hållas i drift.  

Vår egen tid tar form 

1965 fick byn en ny hockeybana 
igen. Klubben hade fortfarande ett 
seniorlag i seriesystemet men 
många tecken tydde på att det inte 
skulle  vara länge till. Det intres-
santa för denna artikel är den nya 
planens placering nr 4 på kartan.  
Den tillkom på mark som i år-
hundraden varit mycket god åker-
jord, rent av gårdsåker ( på 1940 
talet hade dåvarande ägaren haft 
byns enda veteodling på just detta 
fält. ) Hockeybanans placering är 
ett belägg för att byn höll på att 
ömsa skinn. Hockeybanetomten 
köptes av kommunen och låg 
granne med byns skola och kunde 
därmed nyttjas av ungdomar redan 
från mycket unga år.  Byggande 
av banan var i det närmaste i sin 
helhet en kommunal angelägenhet. 
Inga tiggarlistor för virke till sarg 
gick runt i byn och inget frivilligt 
arbete när banan byggdes och 
knappast heller för att hålla driften 
igång. De forna bekymren med 
snöröjning och spolning var ett 
minne blott. Dessutom lät kommu-
nen bygga omklädningsrum med 
hög standard, med gamla mått 
mätt. Under senare delen av 1960 
talet upphörde ABKs representat-
ion med seniorlag i seriesystemet 

men hockeytraditonen i ABK 
hölls trots allt vid liv genom ung-
domslag i seriespel. Utöver det 
fungerade ishockeybanan som en 
fritidsplats bland andra. Vid mit-
ten av 1970 talet asfalterades pla-
nen och blev tennisplan på som-
maren.  

1989 byggdes en ny låg och mel-
lanstadieskola i Antnäs och den 
gamla stängdes. Den nya skolan 
låg i anslutning till ett nytt bo-
stadsområde som började byggas 
ut samtidigt.  Området ligger 
nordväst om byns äldre bebyg-
gelse. Där anlades i början av 
1990 talet nr 5 på kartan en helt 
ny idrottsplan, på vintern ishock-
eyplan och på sommaren för fot-
boll.  

 

Ordförande har ordet 

Nu går vi in i slutskedet av som-
maren och vi har haft vårt första 
möte med planering för verksam-
heten inför kommande aktiviteter. 
Det som står först på agendan är 
våffeldag den 25 augusti uppe på 
Kvarnvallen, se separat annons. 
Det fanns önskemål att det skulle 
bli en tradition av det, vi har hör-
sammat och kör i år också. Möj-
lighet att vandra i grupp efter Fä-
bodaleden från Sörbyakyrkan till 
Kvarnvallen kommer att finnas, vi 
träffas kl.10.00.  

När vi ändå är i gång fortsätter vi 
helgen därpå med höst och Skör-
demarknad, där det finns möjlig-
het att vara med, gratis. Medtag 
egna bord. Hoppas på många ut-
ställare. Se separat annons. 

 

Vad beträffar Sörbygården är ny 
ventilation inmonterad, däremot är 
inte alla snickerier åtgärdade än. 
Återkommer så fort allt är på 
plats. Håll utkik, vi tänker försöka 
starta upp någon aktivitet där un-
der hösten. Hör gärna av er om det 
finns förslag på något som kan 
vara genomförbart, dag/kvällstid. 

 

Nu till en tråkigare upplysning. 
Konstnären Ola Taube som är 
barnfödd i Antnäs har skänkt 
ett konstverk som placerats 
uppe på Mittivallen, tyvärr har 
någon brukat våld på den och 
brutit sönder.  

Det är jättetråkigt, framför allt för 
Ola som tyckte det var roligt att 
kunna bidra med något konstverk 
för utsmyckning på vår fina vand-
ringsled. Jag vill att alla ska förstå, 

det är ju för trevnaden vi arbetar 
ideellt och vill bevara det kultu-
rella för framtiden.  

 

Nu är det även dags att lägga ut 
de sista spångarna på vand-
ringsleden, har du möjlighet att 
hjälpa till dagtid vore det bra. 
Hör av dig till Kjell Olsson, tfn: 
070-5610422 

 

Vill bara påminna, det finns möj-
lighet att skriva i bladet om något 
du tycker andra ska få ta del av 
också. Har du några bilder att pub-
licera? Hör av dig till vår sekrete-
rare, Carina. 

 

Med hälsning 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf.    
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(Reservdag 8 sep om det regnar den 7 sep.) 

Ett samarbete mellan föreningarna i byn. 

Vid ihållande regn ställs arrangemanget in 


