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Antnäs säger vi  

HEJ    

      när vi möts
   

Vi vill å byns  

vägnar 

hälsa alla nya bybor  

välkommen  

till Antnäs by! 

Antnäsdagen 

En  resa bakåt  
Sid: 3-4 

 

 

 

 

 

 

Antnäs  

Byautvecklingsförening 

Informerar 
Sid: 4 

 

Här är Vinnarna av  

Antnäs  

byautvecklingsförenings  

Medlemslotteri 

2020 
Sid: 4 

Och så i dessa Corona tider, håll ut,  stay safe och tvätta 

händerna. 
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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: 

  

 

 

 

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 
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Antnäsdagen  

En resa bakåt 

På styrelsemötet den 17 mars 2004 
nämns Antnäsdagen för första 
gången då det hölls på Kvarnval-
len. Många förslag fanns det redan 
då om vad för slags aktiviteter 
som skulle passa.  

Häst och vagn, veterantraktorrally, 
loppis, musik, hantverk, våfflor, 
lotterier, tipsrunda och barkbåts-
tävlingar.  

ABK, Husmodersföreningen och 
jaktklubben var inbjudna att med-
verka. I början firades inte Antnäs-
dagen sen 6 juni utan kring den 
11-12 juni.  

ABK deltog med bollkastning, 
stövelkastning, barkbåtstävling, 
luftgevär och fiskedamm. Husmo-
dersföreningen sålde fika och hade 
lotteriförsäljning. 

2006 blev Antnäsdagen en  

tradition och datumet för firandet 
6 juni klubbades.  

2007 restes flaggstången upp och 
svenska flaggan vajade för första 
gången 2008 på Kvarnvallen.  
Även den stora kvarnstenen kom 
på plats 2008 som ett monument 
av de gamla kvarnarna som var på 
vallen.  

Under åren som kom lever Kvarn-

vallen upp och det sjuder av liv 
och rörelse på Antnäsdagen,  

Fam. Leif och Ann Perdahl kom 
med olika lantraser som kalvar, 
höns, ankor, kaniner och getter. 
Ann visade hur man gjorde getost 
över öppen eld.  

Får i massor har också under åren 
lopp fått vara med på vallen främst 
var den Allan och Margareta Lars-
sons djur.  

Byamännen har under alla år bju-
dit på kaffe kokat över öppen eld 
och korv att grilla. Och Sörby-
akyrkan har medverkat de år de 
haft möjlighet.  

2009 var ”Stjihågan” gärdesgård-
en färdigställd lagom till Antnäs-
dagen detta år.  

Dagmar Lidström satt i en av Fä-
bodstugorna och spann ull, Ola 
Taube invigde sitt konstverk 
”Fågel vit” som senare skulle få en 
plats på Mittivallen. Gösta Carle-

nius bidrog många år med hand-
gjorda visselpipor som ungarna 
älskade, och hästarna, att rida på, 
som med åren har blivit ett själv-
klart inslag var och är det alltid 
långa köer till.  

2010 till alla barns förtjusning 
kom det en brandbil ut till vallen, 
alla som ville fick provsitta i bilen 
och kolla på allt som fanns där. 
Gunnar Hansson inviger sitt konst-
verk ”Orrtuppar” som senare ska 

hamna på Orrtjärnsvallen.  

Sen 2007 har Antnäs Byautveck-
ligs förening utsett Årets Ant-
näsbo, 2011 presenterades ”Årets 
Antnäsbo” på Antnäsdagen och så 
blev fram tills idag, men nu kallar 
vi det ” vi uppmärksammar”.  

2012 ställdes Antnäsdagen in på 
grund av ihållande regn. 

2013 snickrade barnen fågelholkar 
som de sen fick bestämma på vil-
ken vall holkarna skulle sättas 

upp.  

En liten stuga som föreningen fått 
gjordes om till barnens egna 
”Trollebo” där man kan sitta och 
pyssla och rita. Detta år var även 
Friluffsarna/Scouterna med och 
byggde matbord och lägerkök och 
i samband med Antnäsdagen detta 
år anordnades av ABK ett Fä-
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Information från  Antnäs  

Byautvecklings Förening 

 

Ingenting är sig likt i dessa Coronatider. Den  

tradition med Antnäsdagen vi har haft sedan minst 
14 år tillbaka måste tyvärr ställas in som ni förstår. 
Vi kan inte uppfylla de bestämda regler som gäller 
för folksamlingar.  Antnäsdagen har ju varit flitigt 
besökt de senaste åren med hundratals besökare. I 
och med att antalet varit fler än femtio faller evene-
manget, men vi tar nya tag nästa år (om läget nor-
maliserats då). Samma tråkiga beslut har ABK också 
tagit för bilbingot under sommaren. Det blir ingen 
folkfest som det har varit de senaste åren.  

 

Nu är det många som rör på sig vilket är jättetrev-
ligt. Jag skulle vilja komma med ett förslag. Snälla, 
tag med en soppåse och plocka skräp. (Det finns två 
containrar intill Sörbygården att lämna skräp i). Om 
alla ”drar sitt strå till stacken” kommer byn att se 
trevligare ut för oss alla.  

Du som inte upptäckt vår fina vandrings-
led/fäbodaleden i Norriskogen, gör gärna det. Leden 
är spångad, det finns rastplatser efter vägen där man 
kan göra stopp och äta sin matsäck om man så öns-
kar. 

Vad beträffar Sörbygården så går den alldeles ut-
märkt att hyra. Vi väntar på att få göra nyinvigning 
så fort restriktionerna med hur många som får sam-
las upphävs. Håll ut! 

Med tillönskan om en bra sommar trots allt och var 
rädd om Er/varandra. 

 

Vivi-Anne 
ordf. Byaföreningen 

För de som är medlemmar i Byaföreningen 
har vi ändå, som brukligt, gjort dragning på 

medlemsnummer.  

 

 Här presenteras vem som vunnit: 

 

Lax på c:a 3 - 4 kg 

Nr: 107  Jenny Olsson/Jon Nyberg,  

 

 

Vandringsstav  

Nr: 94   Henrik Hihnavaara,  

 

Nr: 1   Lennart Zetterqvist & Britt-Marie 
Brännström. 

 
Nr: 51  Teresa Gustafsson/Patrik Löwdin, 

 

Nr: 68  Doris Jatko,  
 

Nr: 61  Gunnar Johansson,  

 

Nr: 29  Thomas Larsson.  

 

GRATTIS till er! 

Vinsterna levereras hem. 

Även 2014 blev det ett Fä-
bodalopp, barnen tovade 
”Antnästroll”, Fyrhjulssafari blev 

en succé, och berättarstund i La-
dan som är fylld med gamla saker 
från förr.  2015, 2016, 2017 och 
2018  var arrangemanget rätt lika 
med  ponnyridning, tipsrunda, 
ABK s aktiviteter grilla korv och 
umgås.  

2019 fick vi besök av kamelen 
Herman.   

 

 

 

 

 

 

 

 

I år 2020 blir hela arrangemanget 
inställt pga. Covid – 19 Corona.  

 

Men ett är då säkert...vi har alltid 
haft tur med vädret (förutom en 
gång. ) 
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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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