
                       Utgivare: Antnäs Byautvecklingsförening, c/o Carina Lundström , Kringstorpsv. 28 Antnäs.     
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 2021 November/December 

Vi vill å byns  

vägnar 

hälsa alla nya  

bybor  

välkommen  

till Antnäs by! 

God jul 

& 

Gott nytt år! 
Önskar  

Aktiva Kvinnor,  

Antnäs.  

Info från Aktiva Kvinnor: 

Julmarknaden är inställd 
även detta år, men vi 

hoppas vara igång nästa 
år om det är möjligt.  

Första Advent 
 

Söndagen den 28 november är det 
dags att tända granen vid ICA 
Sörbyhallen.  

Byaföreningen är där mellan 14 - 
15 och bjuder på glögg. Alviks 
Blandade kör sjunger in advent 
15.00 samtidigt som granen tänds. 
Vinnarna av årets medlemslotteri 
sker där. Vi lägger ut de som vun-
nit på Facebook  -  på gång i Ant-
näs.  

Välkommen! 

Vi vill 
Uppmärksamma 

 

Sid: 7 
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www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 

Antnäs 

Skötsel & underhåll: 

Marie Sundqvist,  

Tfn: 073-0373681 

 Lisa Johansson,  

Tfn: 072-7380500 

 Ägare:  

HF-Aktiva Kvinnor,  

Antnäs 

Antnäs Bagarstuga 

Bokning: Majvi Johansson,  

tfn: 070-2066018 

Hämta nyckel på Sörbyv: 47 

 

 

 

 

 

Bagarstugan är öppen året om. 

Din Kompletta Möbelbutik 

Aktiva Kvinnor 

 

Vår förening startade 1934 och är byns äldsta 
förening. Vi är medlemmar som träffas andra 
onsdagen varje månad i Sörbygården Antnäs.  

På våra möten har vi ofta föreläsare av olika ka-
tegorier, medlemsvård i form av bl.a. teaterbesök 
och så bjuds vi på godfika som våra månadsvär-
dinnor har bakat.  

Vi tar upp och skriver motioner till olika instan-
ser, om det är något i vårt samhälle  som vi vill 
påverka.  

HF - Aktiva Kvinnor Antnäs, är en ideell före-
ning som verkar, påverkar och samverkar med 
andra föreningar i byn och med andra husmo-
dersföreningar.  

Vi har lotteri, spelar Bingo, säljer mjukkakor och 
arrangerar julmarknaden i byn, så att vi får in 
pengar till föreningen. Pengar som vi får in går 
till bl.a. medlemsvård, föreläsare, Unicef, barn-
hem på Sri Lanka och spontana gåvor till andra 
behövande.  

Bagarstugan går att hyra året om, 150 kr för icke 
medlemmar, 100 kr för medlemmar.  

/Ordf.: Marie Sundqvist. 
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Antnässkolan just nu 

På Antnässkolan är det just 
nu 119 elever från förskole-
klass till år 6 och 16 pedago-
ger. 2 kokerskor som oftast 
lagar maten från grunden. 
Det är 2 fritidsavdelningar. 
Granen för fskl och år 1, Tal-
len för år 2 och uppåt.  

Vi är bl.a en digital skola och 

jobbar mycket med värde-
grunden och att alla ska vara 
skolhjältar och få gå på en 
”snällskola”. Antnässkolan 
har dessutom fått en skolskog 
uppe vid grusgropen, den 
nyttjar vi både på fritids- och 
skoltid Vi håller inte på att få 
rustat på vår skolgård, däre-
mot vanligt underhåll. Det 
som nu har blivit utbytt är de 

grejer som tagits bort från 
Heden. Vi väntar fortfarande 
på att få våran skolgård helt 
rustad.  

/Marie Sundqvist 

Påminnelse! 

Nu är det minusgrader ute och vi kan alla se fram 
emot en lång härlig och förhoppningsvis vit vinter 
här i norr. Därför passar vi på att påminna om ter-
rängkörningslagen, vilken säger att man inte får 
frambringa fordon på mark där man inte kan garan-
tera att man inte orsakar en skada. Tänk därför till 
lite extra när ni är ute och kör skoter. Speciellt om 
det är lite snö på marken. Risken att skada skogs-
planteringar och orsaka så kallad tjälbränna är då 
extra stor. Snöskoteråkning omfattas inte av alle-
mansrätten, vilket kanske inte alla känner till. 
(https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samha
lle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-
naturen.html) 

 

Tjälbränna är ett fenomen som kan orsakas naturligt 
och/eller på grund av igenfrusna täckdiken. Nästan 
all åkermark är idag täckdikad. Det innebär att man 
dränerar marken på överskottsvatten. När jorden tor-
kar upp snabbare på våren, förlänger man odlingssä-
songen väsentligt. Det är särskilt viktigt för jordbru-
kare i norra Sverige, där säsongen redan är kort.  

Särskilt utsatta områden för tjälbränna är norrsidan 
av Lule älvdal samt i Kalix och Torneå älvdalar. Här 
präglas vintrarna av täta skiftningar mellan tö och 
kyla, samtidigt som snötäcket många gånger är för 
tunt för att ge något skydd.  

Samma sak inträffar när man kör med skoter över 
täckdikade åkrar. Snöns isolerande förmåga försvin-
ner då snön blir mer kompakt, tjälen tränger därför 
djupt ner i marken och dödar gräsets rötter. Den som 
brukar marken kan tvingas plöja upp foderfälten och 
behöva så nytt gräs följande vår. Det orsakar en stor 
ekonomisk förlust för foderproducenterna och onö-
diga koldioxidutsläpp, när man tvingas plöja om 
mark som annars skulle varit fullt duglig.  

(https://docplayer.se/403641-Skoterkorning-pa-aker-
och-skogsmark.html) 

Vi önskar er alla en kul vinter, men tänk efter hur 
och var du kör. Särskilt när det är lite snö på mar-
ken. 

 

Trevlig tur, hälsningar markägarna! 



4 

 

Slutåkt med bilar på Parallellvägen 
Det har länge varit stora problem med buskörning 
och nedskräpning av parallella vägen vid E4an, 
norrgående riktning, Antnäs. Vägen är delvis sam-
fälld och privatägd. Alltså inte en allmän väg. Skyl-
tar har nu satts upp av markägare och fordonstrafik 
längs vägen är härmed förbjuden för obehöriga. 
Hjälper inte detta kommer vägen bommas.  

 

Vägen har flitigt använts av allmänheten, vilket 
medfört ett stort slitage och hög underhållskostnad 

för samfälligheter och markägare i byn. Nedskräp-
ningen som skett i närheten och även på åkrar där 
foder produceras medför en fara för djuren. En sön-
dertrasad burk i fodret för en ko ger en lång och 
plågsam död. En ko kan inte spotta ut vassa föremål 
ur en tugga utan sväljer allt. Det är något man 
kanske inte tänker på när man kastar en burk i natu-
ren. 

  

Ett stort tack riktas till alla som hjälpt till att rensa 
skräp från vägområdet under många år och en väd-
jan om eftertanke till er som skräpar ner och kör 
sönder. Uppmaningen riktar sig till bilburen trafik 
som nyttjat vägen, ung som gammal.  

 

Vänligen Antnäs Byamäns Samfällighetsförening 
samt markägare i byn.  

Nya handgjorda utemöbler till  

Kvarnvallen  

Stort Tack till Kjell Olsson som  byggt ihop dessa 
utemöbler som ska pryda  Kvarn-
vallen nästa år, och många fler år 

framöver.   

Sörbyakyrkan 

 

När jag skriver detta är det 4 veckor 
kvar till 1:a advent. För mig är det 
höstens mål. 

Med advent kommer ljuset och ljuset 
ger hopp och värme. 

I år får vi även glädjas över att vi kan 
ses i kyrkan för att sjunga tillsam-
mans och njuta av körsång. 

Som jag saknade detta förra advent 
och jul. Vi har tyvärr inte möjlighet 
att skapa adventsfönster i år. 

Vi vet att det var uppskattat men i år 
är alla välkomna in i kyrkan istället. 

  

Den 28 november är det 1:a Advent 
och då samlas vi vid affären kl. 15.00 
för grantändning. 

Sedan går vi  i fackeltåg till kyrkan 
för att kl. 15.30 fira gudstjänst till-
sammans med Barnkören och Sör-
mony som sjunger. 

  

Lördagen den 4 december kl. 18.00 
Julkonsert med Alviks blandade kör 

  

 

Söndagen den 5 december kl. 18.00 

Julkonsert med familjerna Andersson 
och Wiklund 

  

Söndagen den 12 december kl. 10.00 
Gudstjänst med Små och Stora, Barn-
kören medverkar och det blir Lucia 

  

24 december kl. 10.00, Samling vid 
Krubban 

  

25 december kl. 8.00 Julotta i Sörby-
akyrkan och i Mörögården 

  

  

Med önskan om en Välsignad Advent 
och Jultid 

Susanne Larsson,  

diakon i Sörbyakyrkan 
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Ansvariga för Antnäsbladet ställde 
frågan, ”kan Du Reidar publicera 
några av dina bilder i Antnäsbla-
det”? 

Min första tanke blev ett konstate-
rande att jag endast har ett begrän-
sat antal bilder som på ett eller 
annat sätt har koppling till vår by 
Antnäs, i huvudsak är det bilder 
på personer, och dessa publicerar 
jag inte ut utan att ha medgivande 
från berörd person. 

 

Jag kom rätt snart till insikt att 
många av de boende i Antnäs är 
”invandrade” från hela Sverige 
och även från andra länder.  Vad 
gör det då att jag publicerar några 
bilder från många av Sveriges 
kommuner och även bilder från ett 
annat land? Kanske just ett bild-
motiv från en annan plats kommer 
att ge betraktaren en viss känsla av 
samhörighet med bilden. Kanske 
uttrycker ”där i närheten är jag 
född”, ”där har jag varit”, ”titta, 
en bild från mitt land” o.s.v. 

Som Du förstår, jag svarade JA på 
den fråga jag fick! 

Håll till godo och ha en bra stund 
som bildbetraktare!  

Reidar Jönsson, Antnäs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kylig vinterdag vid havet utanför Måttsund. 

Detta bildmotiv är från Karlsvik med Bergnäsbron i bakgrunden. Bildmotivet är rester från det sågverk 
som fanns i Karlsvik under åren 1882 fram till 1962. Bilden får, förutom minnen från ett sågverks tidse-

pok, representera hösten 2021 med dimma, regn, blåst, snö och töväder och mer regn! 

 

Kväll vid Alviks fäbodar! 
Du som inte besökt Fäbo-

darna! Platsen är en upple-
velse oavsett vilken tid på 
året Du åker dit! 
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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 

Bokning av Sörby-
gården 

Ska  ni boka Sörbygården  

går det bra att ringa 

Marcus Halse 

073-5960762 

 

 ANTNÄS  

 SIGNUM 

i 

 Antnäs säger vi  

HEJ    

      när vi möts 

Medlem? 

Är ni inte redan medlem i Byaföreningen så gå gärna 
med. 100 kr  per hushåll är avgiften. Den hjälper bland 
annat till att hålla upp vandringslederna (fäbodalederna) 
och bidrar också med att  byaföreningen kan fortsätta att 

förhindra fäbodarnas förfall.  

Tack på förhand. 

Swish: 123 508 7333 

Bankgiro: 608-0444 

Postgiro: 184479-4 

Ange namn och telefon vid inbetalning via bg eller pg. 

 

Salong Morrhåret 
Nytt tfn: 070-6821602 

På årsmötet vi hade i början av året passade vi på att 
tacka av dessa goa killar. Tommy Persson och Lennart 
Zetterqvist.  

Tusen tack för allt jobb ni gjort. 
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Söndagen den 7 november var det 
dags igen för  Byaföreningens år-
liga middag för styrelsemedlem-
mar, i vanliga fall brukar vi landa 
på Waldorf men detta år blev det 
Sörbygården och catering från 
Systrarna Söta (Helmers. Vi kan 
grymt rekommendera detta före-
tag. Allt var så gott och vällagat.  

Vi var 17 st i år och det är nog re-
kord, så trevligt. Under middagen 
berättades roliga episoder och 
historier, och mellan mat och 
kaffe klev Ordförande Vivi-Ann 
Strandberg fram och tillkännagav 

”Vi vill uppmärksamma” (årets 
Antnäsbo, som det hette förr).  

I år vill vi uppmärksamma Två 
personer och deras familjer, Stef-
an och Jonas Olsson, Antnäs Lant-
gård.  

Motiveringen lyder:  

Antnäs Byautvecklingsförening 
vill uppmärksamma två perso-
ner som bedriver en betydelse-
full verksamhet i vårt samhälle. 
Tack vare deras idoga arbete 
ger de oss mat på bordet och en 
levande landsbygd.  

Personerna är den sjätte och 
sjunde generationen som har det 
som sitt yrke och vår förhopp-
ning är att den yngre generat-
ionen, som är på uppväxt, tar 
över när det är dags för dem.  

De är också båda väldigt hjälp-
samma och ställer ofta upp både 
för föreningar och privat med 
sin kunskap/kunnighet.  

Vi säger stort grattis och lycka 
till med Ert fortsatta och bety-
delsefulla arbete Stefan och Jo-
nas Olsson med familjer. 

 Kvällen avslutades med kaffe och 
efterrätt.  

Alla var mätta och belåtna. 

Vi tackar för en trevlig kväll. 

/Red 
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Nyblivna Antnäsbor 

 

En dimmig novemberkväll hade vi som representan-
ter för ABUF, den stora förmånen att besöka en ny-
inflyttad familj i Antnäs.  

Familjen består av mamma Frida  som är förskollä-
rare, pappa Simon som jobbar  som projektör och 
dottern Signe 2,5 år, som är på Antnäs förskola när 
föräldrarna jobbar.  

De bor i ett trivsamt hus på Sörbyvägen byggt 2018. 
I augusti bytte man bostadsrätten på Bergviken mot 
den egna villan här i Antnäs.  

Paret  hade båda en önskan om att bo utanför staden. 
De är uppvuxna på mindre orter, Simon från Norr-
botten och Frida från Hälsingland. 

Efter att ha tittat på olika alternativ som Rutvik och 
Björsbyn föll valet på Antnäs. Simons barndoms-
kompis med familj finns redan i Antnäs sedan sex år 
tillbaka. Dessutom finns här en matvarubutik som 
också gjorde valet lättare. 

Familjen trivs jättebra och har så smått börjat lära 
känna grannarna.  

De tycker Antnäsborna är trevliga och hjälpsamma. 
Byns signum att vi säger ”HEJ” när vi möts är sär-
skilt uppskattat från Frida och Simon.  

Trots den korta tid de  bott i Antnäs har de hunnit 
utforska en del av traktens utbud.  

Intresse finns för gymträning och elljusspåret när 
snön möjliggör skidåkning och på tal om snö, pappa 
Simon kommer att investera i en skoter så små-
ningom.  

Som de flesta som bor i byn och jobbar i stan behö-
ver man två bilar om båda jobbar utanför byn. Vi 
pratar en stund om busstider och är överens om att 
det borde gå fler bussar så att fler som vill kan åka 
kollektivt. Även kvällsbussar på helgerna  är en öns-
kan.  

Efter en trevlig pratstund är det dags att säga tack 
och hej och än en gång välkomna till Antnäs. 

/Elisabeth & Kjell Olsson. 

 

Genom detta fina reportage 
vill vi å´ byns vägnar hälsa 

ALLA nya Antnäsbor  

VÄLKOMMEN till BYN.  

 
/Antnäs Byautvecklingsförening 


