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Nov  -  Dec   2020 

Bokning av Sörbygården 

Ska  ni boka Sörbygården  

går det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 

 

 ANTNÄS  

 SIGNUM 

 i   

Antnäs säger vi  

HEJ    

      när vi möts 

Vi vill å byns  

vägnar 

hälsa alla nya  

bybor  

välkommen  

till Antnäs by! 

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 

Från oss alla i  

Byaföreningen  

till er alla  i Antnäs  

önskar vi er 

En god jul 

& 

Ett gott nytt år! 

God jul och gott nytt år!       

 Önskar   

Aktiva Kvinnor  Antnäs. 

Inställt! 

Pga.  

Covid-19 

Aktiva 
Kvinnors 

Julmarknad  
Och 

ABUF:s  1:a 
advent vid 

ICA. 

Vinnare i Byaföreningens medlemslotteri 

2020 

 
 39  Bo Johansson - charklåda, Nordchark 
 95  Roger Eriksson - 1,5 kbm ved, Antnäs Lantgård 
153 Sven-Erik Olsson - 2 lunch, Helmers 
 79  Kent Hansson - 2 lunch, Helmers 
155  Lennart Lindström, Fruktkorg, ICA Söryhallen 
    7  Maud o Gunnar Hansson, Presentkort på ICA 
166  Roland Axelsson , Presentkort på ICA 
170  Marcus Willander o Malin Edin, Presentkort på ICA 
137  Henrik Nordström o Anna-Carin Olsson, Presentkort på ICA 
 40  Stefan o Annica Stark, Presentkort på ICA 

Grattis!  

Vinnarna blir kontaktade av ABUF och priserna levereras hem. 

(Tusen tack för sponsring  av priser! ) 
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Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

Skötsel & underhåll: 

Marie Sundqvist,  

Tfn: 073-0373681 

 Karin Enström,  

Tfn: 070-3616374 

 Ägare:  

HF-Aktiva Kvinnor,  

Antnäs 

Antnäs Bagarstuga 

 

 

 

Bokning Majvi Johansson,  

tfn: 070-2066018 

Bagarstugan är öppet året om. 

 

  

 

 

 

Mikael Sundberg entreprenad 

Måttsund stora o små grävma-

skiner tfn: 070-3250675 

 

Årsmöte 2021 

7 Februari 

Kl. 18.00 

Sörbygården 

Välkommen! 

Fika 

/ABUF 

God Jul 

& 

Gott nytt 2021 
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Hej Antnäsbor! 
 

Som alla märkt, har samtliga pla-
nerade aktiviteter på vår fina fä-
bod Kvarnvallen uteblivit i år. 
Men alla med egna fastigheter vet 
ju att det alltid finns något att re-
novera och underhålla. 

 
Vi började i våras, med att fälla 
två granar på Lennart Strandbergs 
skifte.  

Granarna skulle ersätta kilvindan 

på Mittivallen, som hade sett sina 

bästa dagar.  

Vi har även satt ny stock till 

kvarnhjulet på Kvarnvallen, då 

den gamla ruttnat upp. 

 

Det krävs en del förarbete, först 

barkade vi stockarna, de måste 

sedan ligga på tork innan de be-

handlas och sedan monterades de 

på plats. 

Under arbetet på vallarna, har vi 

inte varit själva - enorma mängder 

mygg har gjort oss sällskap. 

Desto trevligare har det varit att 

möta många glada vandrare, jog-

gare, cyklister och korvgrillare. 

Våra leder och vallar har varit och 

är mycket uppskattade. 

Mikael Sundberg entreprenad 

Måttsund. 

  

Vi har även renoverat en del 

spångar och klippt gräset på val-

larna. Nu i höst har stenar tagits 

upp ur jorden på Kvarnvallen, för 

att skona gräsklipparna. Pga. reg-

net väntar vi med att återställa 

med matjord till våren 2021. 

Tyvärr har vi haft en del skadegö-

relse vid grillplatsen och Trollebo 

och rallysladdar med bil på Kvarn-

vallen. Hoppas vi alla hjälps åt att 

hålla våra vallar så oförstörda som 

möjligt! 

 

Om några känner sig manade att 

hjälpa till att förvalta våra fina fä-

bodar, tveka inte att höra av er! 

Det är inte så betungande, gräs-

klippning och underhåll. Blir vi 

fler, så blir arbetsbördan ännu 

mindre, och det brukar vara gott 

fika efter arbetspassen! 

 

Framtiden är fortfarande oviss, 

men vi hoppas att nästa år kunna 

anordna aktiviteter! 

/Kjell Olsson 

Med på bilder är Kjell Olsson 

Lennart Strandberg bakom 

kameran Håkan Nilsson och i 

traktorn Stefan Olsson  
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Rivningen av Hälsan 

Lite bakgrundshistoria 

Sanatoriet påbörjade sin verksam-
het 1906 och uppfördes i en bygg-
nad som varit lanthandel åt hand-
lare Jansson. Här bedrev man vård 
av TBC-sjuka patienter från hu-
vudsakligen Nederluleå socken 
ända fram till nedläggningen 
1947. Sedan stod det tomt under 
några år innan Hälsan blev ett an-
nex till Ingridhems barnhem. Strax 
före mitten av 1960-talet omvand-
lades Hälsan till ett kommunalägt 
hyreshus främst för äldre. Seder-
mera omvandlades detta till ett 
soc. boende i kommunens regi.  

Beslut om rivning 

I maj 2020 revs Hälsan efter att 
man konstaterat att grunden rörde 
på sig och att huset riskerade att 
sätta sig. 

 

Reflektioner av en granne 

När vi flyttade till byn 1992 så var 
Hälsan ett vanligt hyreshus med 
trevliga grannar.  

Kommunen verkade sköta om fas-
tigheten och allt var frid och fröjd. 
Efter ett antal år märkte vi att det 
började flytta in en helt ny typ av 
människor och det blev mer och 
mer livat och oroligt. 

 

Kommunen hade börjat placera 
människor med missbruk och kri-
minell bakgrund i huset samtidigt 
som det fortfarande bodde kvar en 
del åldringar! När åldringarna av 
naturliga skäl försvunnit blev hu-
set helt och hållet ett soc. boende 
med allt vad det innebär. 

 

Under åren som gått har det varit 
skrik och bråk och polisen har fått 
göra utryckning var och varannan 
vecka. Många gånger har man bli-
vit väckt mitt i natten då de stått 
och vrålat och bankat på dörrarna 
vid Hälsan. För oss som grannar 
har det känts väldigt otryggt och 
man har inte kunnat njuta av att 
vistas ute i sin egen trädgård på 
sommaren när det varit anhop-
ningar av stökigt folk utanför Häl-
san. 

Jag tycker självklart att det är synd 
att förlora en byggnad som har ett 
sådant kulturellt värde men samti-
digt är jag lättad att det nu är 
borta!  

/Monica Björk  

Ordförande har ordet 

Nu är vi inne i en mörk och kulen 
tid, men vi får göra det bästa av 
situationen, tända massor med ljus 
och bara vara. Det är ju väldigt 
speciellt det vi är med om nu, 
inget är som det brukar och vi kan 
inte sia hur det kommer att bli hel-
ler. Då gäller det att vi försöker 
göra allt vi kan för att se ljuset i 
tunneln och vet ni, det vänder 
snart, bara en månad kvar (till vin-
tersolståndet).  

Vi har avslutat de projekt vi har 
haft i gång under vår/ sommar/
höst, trots att pandemin har ställt 
till det en hel del som vi inte räk-

nat med. De gemensamma aktivi-
teterna som planerats blev det 
inget av i år. Nästa säsong tar vi 
nya tag, skam den som ger sig.  

Den Bygdeutvecklingsplan som 
arbetades fram tillsammans med 
byns föreningar och Hela Sverige 
Ska Leva har gett goda resultat. 
ABK tog på sig att vara projektan-
svariga och medfinansiärer för 
projektet. De sökte och beviljades 
bidrag från Jordbruksverket och 
därigenom har en rejäl upprust-
ning av motionsspåret mellan Ant-
näs och Alvik kunnat genomföras 
och är nu inne i slutfasen. Ett stort 
tack till alla berörda som utfört 
detta arbete. 

Sörbygården har fått mörklägg-
ningsgardiner uppsatta och en del 
annat görs också för att det ska 
vara fint att vara där när det för-
hoppningsvis vänder med alla re-
striktioner.  

Jag vill säga Tack till alla Er 
andra som hjälpt till under sä-
songen, sponsorer, styrelsen, 
ingen nämnd och ingen glömd, 
med tillönskan om en  

God Jul och Ett Gott Nytt År 

Vivi-Anne 

Ordf. 
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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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