
 

                       Utgivare: Antnäs byautvecklingsförening, c/o Carina Lundström , Kringstorpsv. 28 Antnäs.     
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Februari 2020 

 

 ANTNÄS  SIGNUM 

 i  Antnäs säger vi HEJ   när vi möts

Vi vill å byns vägnar 

hälsa alla nya bybor  

välkommen  

till Antnäs by! 

Konstnär: Gunnar Hansson   
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Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

Bokning av Sörbygården 

Ska  ni boka Sörbygården  

 

går det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 

Marie Sundqvist,  

Tfn: 073-0373681 

 Karin Enström,  

Tfn: 070-3616374 

 Ägare:  

HF-Aktiva Kvinnor,  

Antnäs 

Antnäs Bagarstuga 
 

Bokning Majvi Johansson, tfn: 070-2066018 

 

 Skötsel & underhåll: 
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Grötmiddag i Sörbygården 

Även denna jul närmare bestämt 2 
december samlades alla som 
kunde för att avnjuta hemlagad 
risgrynsgröt och skinksmörgås. 
Det är Byautvecklingsföreningen i 
Antnäs som bjuder in alla som va-
rit med under året och hjälpt  till i 
föreningen.  Kvällen är mycket 
uppskattad . Denna gång saknade 
vi alla vår Arne Nyström som in-
sjuknat och orkade inte närvara. 
Senare fick han somna in och him-
len fick en ängel till.  

Ett gediget arbete utförs mest 
sommartid för att besökare ska 
känna sig välkomna på Antnäs 
fäbodar, Norriskogens vandrings– 
och kulturled. Leden ingår nu som 
en del av Solanderleden  och är 
flitigt besökt.  

Ordförande Vivi-Ann Strandberg 
tackar och önskar fortsatt gott 
samarbete 2020. 

Första advent 

En trevlig tradition som är åter-
kommande numer. Första sönda-
gen i advent vallfärdar vi till ICA 
Sörbyhallen för att fira in advent 
och tända byagranen tillsammans 
med Sörbyhallen, Alviksblandade 
kör och Byaföreningen. Ett lyckat 
koncept men körsång, lotteri, 
glögg och pepparkakor.                  

I år var det också försäljning av 
hembakat fikabröd och mjukkaka.  

Sörbyakyrkan – 25 år 

 
Vid gudstjänsten söndagen den 26 
januari firade vi Sörbyakyrkans 25
-årsjubileum i en fullsatt kyrka. Vi 
firade Mässa tillsammans med 
människor i alla åldrar från alla 
håll och kanter. Bland annat sjöng 
kyrkans alla tre körer och efteråt 
var det givetvis tårtkalas och de-
lande av minnen.  
 
Sörbyakyrkan har sitt ursprung i 
de EFS-föreningar och Missions-
hus som fanns tidigare i Antnäs, 
Alvik, Ersnäs och Mörön. Efter 

hand kom en längtan till att bygga 
en gemensam kyrka i Antnäs, till-
sammans med Nederluleå försam-
ling. Den 29 januari 1995 invigdes 
Sörbyakyrkan i Antnäs som en 
samarbetskyrka mellan Nederluleå 
församling och EFS.  
 

Vi ser med tacksamhet tillbaka på 
de 25 åren som Sörbyakyrkan har 
funnits och hoppas att den ska få 
fortsätta att betyda mycket också i 
framtiden.  

Allra sist i gudstjänsten sjöng 
barnkören och vuxenkören till-
sammans en sång av Karin Ru-
now: 
"Låt ljusen i vår kyrka få följa 
med oss ut, att ge oss hopp och 
styrka när orken tagit slut. 
Guds låga brinner i vårt hjärta och 
ger oss mod att leva, världens ljus, 
han som bor i Herrens hus" 
 
/Magnus Lindh, Präst i Sörbyakyr-
kan 
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I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. 

 

KEDJAN SOM RÄDDAR LIV 

Länkarna i kedjan symboliserar den serie av åtgärder som var och en måste utföras om en per-
son får ett oväntat hjärtstopp. Möjligheten att överleva påverkas framförallt av hur snabbt de olika 
åtgärderna kan sättas igång. Om någon del fördröjs så minskar chansen för överlevnad. 

Tidigt larm, för att få hjälp. Detta innebär både larm till 112 och att du kallar på hjälp i din ome-
delbara närhet. Detta kan till exempel vara att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande. 

Tidig HLR, för att vinna tid. Med hjärt- och lungräddning vinner du tid. Syre tillförs kroppen, 
pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador. 

Tidig defibrillering, för att starta hjärtat. Enbart Hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastå-
ende hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat. 
Detta kallas i medicinska termer för defibrillering. 

Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera. Detta sker med hjälp av ambulanspersonalen, 
på plats eller under transporten till sjukhuset.  

Vård efter hjärtstopp. Detta sker på sjukhus ofta på en intensivvårdsavdelning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om alla länkar i denna livsviktiga kedja fungerar snabbt och effektivt så ökar chansen för över-
levnad markant. Om någon av länkarna istället fördröjs så äventyras både överlevnaden och 
återhämtningen för personen som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. 
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Du som kan hjärt- och lungräddning, bli mobilräddare. Din insats kan göra skillnad mellan liv och död. Region Norrbotten 
erbjuder utbildning i HLR. 
Frivilliga personer med kunskap i hjärt- och lungräddning kan anmäla sig som mobilräddare. Att vara mobilräddare innebär 
att du får ett sms när ett hjärtstopp inträffat i din närhet. Då kan du snabbt bege dig till platsen för att utföra hjärt- och lung-
räddning till dess att ambulans anländer. 
När ett samtal kommer till 112 om att en person fått ett hjärtstopp, skickar SOS Alarm ut ett sms-larm till de registrerade 
mobilräddare som geografiskt befinner sig närheten av platsen där hjärtstoppet inträffat. 
Finns det många mobilräddare som åker ut på samma larm skulle dessa kunna samordna så att hjärtstartare hämtas ännu 
snabbare och viktig tid vinns. Region Norrbotten får dock inte lämna ut upplysningar till enskilda mobilräddare om andra 
mobilräddare som bor i närheten, men vi kan ordna en frivillig kontakt mellan dessa personer. Du som är mobilräddare och 
bor i Antnäs får därför gärna höra av dig till mailadressen längst ner så kommer ni att få kontakt mellan varandra. Även du 
som funderar på att bli mobilräddare kan göra det om du vill ha mer information. För om en nära anhörig får ett plötsligt 
hjärtstopp önskar vi väl alla att kedjan som räddar liv fungerar så bra som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så här kan en hjärtstartare se ut. 
 

En hjärtstartare är enkel att använda. Slå på hjärtstartaren och följ röstinstruktionerna. De flesta hjärtstartare fungerar på 
liknande sätt och är säkra att använda. Du kan inte ge en strömstöt till någon som inte har ett hjärtstopp. 
Formulärets nederkant 
Du kan gå in på www.hjartstartarregistret.se och titta var hjärtstartare finns i din närhet. Du kan även registrera nya platser 
för hjärtstartare. Många större affärer, sportanläggningar och flygplatser har hjärtstartare.  
 
I Antnäs måste vi lösa hur vi ska kunna komma åt en hjärtstartare under dygnets alla timmar. Behöver vi samla pengar för 
att köpa in en hjärtstartare? Är det alltid personal på äldreboendet så att en hjärtstartare kunna förvaras där? Detta är något 
för oss alla att fundera över till dess vi hittar lösningen. 
 

Mail för mobilräddare som vill samarbeta: garbergtora@hotmail.com 
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Konstnär  

Gunnar Hansson 

 

Kopparstudierna är 
formade och  

hårdlödade med  

silverlod.   

 

Kopparplåt formas 
och hårdlödas ,en 

typ av svetsteknik,   

Ordförande har ordet   

Vi har nu kommit några veckor in på 
det nya året 2020 och årsmötet är av-
klarat. Med facit i hand känner vi oss 
nöjda med de åtaganden vi har haft 
och genomfört under 2019. Den verk-
samhet som vi har jobbat med under 
det gångna året finns att läsa i verk-
samhetsberättelsen på www.antnas.se 

Organisationen Hela Sverige ska 
leva, tidigare Folkrörelserådet Hela 
Sverige ska leva har vi träffat fem 
gånger under året och kommit fram 
till en Bygdeutvecklingsplan för Ant-
näsbygden tillsammans med byns 
föreningar. Den ska sedan presenteras 
för kommunen. Någon tidpunkt för 
när det blir har vi ännu ej fått. Däre-
mot kom vi gemensamt i gruppen 
fram till att det projekt som ABK har 
på gång angående upprustning av el-
ljusspåret skulle bli det vi lyfte fram 
från Bygdeutvecklingsplanen för Ant-
näsbygden. Ansökan är gjord, men 
slutgiltigt svar har ej kommit. Enligt 
ABK låter det positivt, mer informat-
ion kommer i nästa Antnäsblad. Vi 

får jobba vidare och försöka ta fram 
nya projekt som vi förhoppningsvis 
kan få ekonomisk hjälp med och se 
om dessa är genomförbara. 

Sörbygården   

Nu har vi skrivit på hyreskontrakt för 
ett år på prov med Luleå kommun, 
fritidsförvaltningen. Lokalen är nu 
åtgärdad, friskförklarad och väggar 
målade. Vi har börjat med uppfräsch-
ning, nya gardiner, lampor, en del 
nytt i köket m.m. Vi kommer att fort-
sätta allt eftersom vi har ekonomi. 
Det vi nu hoppas på är att många fler 
ska hyra Sörbygården av oss så vi kan 
ro det i land. I annat fall kommer den 
att stängas av kommunen. Priser för 
uthyrning och förmåner finns angivna 
på annan plats i bladet. 

Som medlem i ABUF, och för endast 
100 kr/år och familj, är du med på 
medlemslotterier, du bidrar till att vi 
kan ge ut Antnäsbladet, alla aktivite-
ter på Antnäsdagen är gratis för alla 
barn, rabatt när man hyr Sörbygården. 

ABUF bekostar bla. uppskottning vid 
majbrasan som arrangeras av klass 

fem-Antnässkolan där ABUF står för 
tillståndet gentemot kommunen.  

Vår förhoppning är nu att många fler 
vill bli medlemmar och stödja före-
ningen så vi kan fortsätta med aktivi-
teter och behålla Sörbygården som 
samlingslokal. 

Vi tar tacksamt emot förslag på ut-
veckling/förbättring för byn. Det går 
bra att ta kontakt med någon i styrel-
sen eller lämna i förslagslådan som 
finns uppsatt innanför dörren på ICA 
Sörbyhallen. 

Med förhoppning om en härlig vår 
trots det tråkiga vädret vi har just nu. 

 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordf. 

 

  

Styrelsen 2020  

Antnäs  

Byautvecklings-
förening 

 

Ordförande:  

Vivi-Ann Strandberg 

Kassör:  

Kristina Strandberg  

Sekreterare:  

Carina Lundström  

Ledamöter:  

Tomas Gustafsson  

Monica Björk  

Kjell Olsson 

Elisabeth Olsson 

Karin Nilsson 

Suppleanter:  

Stefan Stark 

Stefan Olsson 

Marcus Halse 

Susanna Sondermann 
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Sörbygården 

Nu äntligen efter några år av dvala 
kan Sörbygården börja användas 
som den ska.  

I många år har det fått stå som om 
tiden stod still, ingen som tog 
hand om den , för ingen visste hur 
det skulle lösa sig med allt. Nu har 
allt löst sig till det bästa.  

1 januari 2020 tog Antnäs Byaut-
veckling förening över hyreskon-
traktet för gården och ska hyra 
Sörbygården av Kommunen.  Alla 
intäkter som rör Sörbygården går 
till Antnäs Byaytvecklingsför-
ening och tillbaka till Sörbygården 
för att täcka alla kostnader som 
blir där. 

Är man medlem i ABUF får man 
lite rabatt när man hyr, 50 kr. per 
gång.  

 Huset är genomgånget och allt är 
åtgärdat för att kunna börja använ-
das igen.  

Det finns mycket än som bör och 
ska göras men vissa delar måste 
tas på sommaren som till exempel 
putsning av alla fönster. 

 Golvet i stora salen ska grundsku-
ras och bonas, städskrubben ska 
upporganiseras så det blir lätt att 
komma åt städgrejer, köket ska få 
mer hyllor och rummet längst ner 
ska rensas och röjas med stolar så 
allt får plats och att det blir lättare 
att hantera.  

Ett förslag är att inreda ett av de 
rum vi nu har till förråd till ett 
”myshäng” med soffa, lite leksa-
ker, ritgrejer, spel mm för barn 
och ungdom.  

Vill man hyra gården går det bra 
att höra av sig till Marcus Halse. 

Till våren kommer det att vara in-
vigning av Sörbygården och alla 
är hjärtligt Välkommen! 

Kalas / möte dag 300 kr 

Heldag / möte kväll 500 kr  

En helg dag 750 kr 

Hel Helg 1500 kr 

För mer info: kontakta Marcus 
Halse,  073-5960762 

Rabatt för medlemmar i ABUF: 50 kr / 
gång 

Bra att veta:  

Hyresgästen ska följa de ordningsregler som gäller för fastigheten.  

 

Vid återlämning av nyckeln ska samtliga dörr- och portnycklar över-
lämnas till Antnäs byautvecklingsförenings representant. 

  

Hyresobjektet ska lämnas välstädat. Vid ej godkänd eller ej tillfred-
ställande städning debiteras hyresgästen för kostnad av städning.  

Vid förlust av nycklar debiteras hyresgästen för kostnad av låsbyte. 

 

 

Hyresgästen är skyldig att väl vårda de inventarier som ingår i Sörby-
gården. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador på hyresobjek-
tet, de gemensamma utrymmena samt för skador eller eventuell förlust 
av möbler m.m. som orsakats av hyresgästen genom en medveten 
handling, vårdslöshet eller försummelse. Hyresgästen ansvarar även 
för sådana skador som någon denne ansvarar för har åsamkat, exem-
pelvis en gäst. 

 

Om skada har åsamkats på byggnad, möbler eller andra föremål debi-
teras hyresgästen för skadan i efterskott.  

 

Fastigheten är ej försäkrad utan hela kostnaden vid skada debiteras 
hyresgästen. 

 

/ABUF 


