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www.antnas.se 

antnasby@ 

gmail.com   

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

 

Vi vill å byns vägnar hälsa alla nya bybor  

Välkommen till byn! 

Friluftsgudstjänst   
Söndagen den 31 maj, klockan 10.00  

firar vi en enkel friluftsgudstjänst  

Kvarnvallens fäbod med sång och andakt. 

 

Anna-Karin Jonsson präst i Sörbyakyrkan, och Sörbyakyrkans 
musiker Niklas Thornéus kommer 

att delta.   

Servering av enkel mat och fika. 

 
Antnäs Byaförening i samarbete med  

Sörbyakyrkan, 

 

Varmt välkomna! 

Sägenleden  

 

Reservera redan nu lördagen 

 den 29/8  

mellan kl 12-15  för sägendagen.  

 

Se kommande Antnäsblad  

 i augusti.  

Där kommer mer information.  

Öppen  

Trädgård 

19 juli 

12.00  -  18.00 

Välkommen till 

Britt-Marie & Lennart 

Rotevägen  1, Antnäs 
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Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Sörbyakyrkan 
Antnäs 

Kvalitetsjord för alla ändamål!

Storheden – Luleå

Du hämtar eller vi levererar!
Makadamvägen 17, Storheden, Luleå 

Tel. 0920-250 000
www.norrlandsjord.se

Buskjord ∙ Plantjord ∙ Gräsmattejord ∙ Gräsfrö ∙ Gödsel ∙ Täckbark

Din Frisör  
Nära  Dig! 

Salong  

Morrhåret    

Tfn: 304 44    

 
Fäbodprojekt  i  

Antnäs 

 
Måndagen den 18 maj  

klockan 19.00 

i Sörbygården 

 
Norrbottens museum informerar om kommande fä-
bodprojekt i Antnäs och de arkeologiska undersök-
ningarna på Öberget mellan Antnäs och Måttsund. 

Välkommen! 

 

 

Etnolog Sophie Nyblom och arkeologerna Carina Ben-
nerhag, Frida Palmbo medverkar. Ett samarbete mellan 

Länsstyrelsen/ Norrbottens museum och Antnäs Byautveckl-
ingsförening.  
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Fäbodlämningar och utmarks-
bruk i Antnäs 

 

I höstas fick Norrbottens museum in 
ett tips om en tidigare okänd fäbod-
lämning i Antnäs. Vi hade möjlighet 
att besöka platsen innan snön kom 
och kunde göra en registrering av 
fornlämningen som består av en 
mjölkkällare och två husgrunder.  

Skärs fäbodvall, som den heter, finns 
nämligen med på en historisk karta 
från 1762 som visar en rågångsåtgärd 
mellan byarna Antnäs och Alvik ut-
anför Luleå. Då fäboden har så gamla 
anor klassas den som fornlämning.  

Efter registreringen av fäbodlämning-
en fick vi en idé om att göra ett pro-
jekt med utgångspunkt i fäbodläm-
ningen – och nu i år går vi från tanke 
till verklighet! 

 

Arkeologisk provundersökning 

 

Norrbottens museum har sökt pengar 
från kulturmiljöanslaget, som Riksan-
tikvarieämbetet via Länsstyrelserna i 
Sverige årligen delar ut till olika kul-
turmiljövårdsinsatser. Vi har fått be-
viljat medel till att göra en fördjupad 
studie av Skärs fäbodvall. Tanken är 
att dels utföra arkiv- och kartstudier 
men även göra en mindre arkeologisk 
provundersökning.  

Provundersökningen går ut på att 
göra en provtagning av fäbodläm-
ningen för att göra en datering som 
kan belägga fäbodens ursprung och 
eventuellt även äldre tidshorisonter. 

 

Dateringen, arkiv- och kartstudierna 
kommer ligga till grund för en kultur-
historisk analys. En informationsskylt 
är sedan tänkt att sättas upp i anslut-
ning till fäboden, något Antnäs byaut-
vecklingsförening har tagit på sig 
ansvaret för. Sedan tidigare finns en 
markerad och spångad vandringsled, 
Norriskogens kulturled, som går förbi 
ett antal fäbodar som har tillhört Ant-
näs och Skärets byar.  

Längs med leden finns det uppsatta 
informationsskyltar som beskriver 
livet på fäbodarna med bilder och 
texter. Norriskogens kulturled har 
anlagts på initiativ av Antnäs byaut-
vecklingsförening och målet är att 
även Skärs fäbodvall kommer att in-
fogas som ett besöksmål längs med 
vandringsleden. 

 

Vi kommer att skriva en arbetsplan 
till Länsstyrelsen för hur den arkeolo-
giska provundersökningen kommer 
att göras, innan vi kan få tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen. Fältarbetet 
har planerats till slutet av maj, då för-
hoppningsvis tjälen har gått ur mar-
ken! Prover för datering kommer vi 
att skicka iväg så fort som möjligt 
efter undersökningen så att vi hinner 
få dateringarna innan projektet ska 
avrapporteras till hösten. 

 

Etnologisk dokumentation 

 

Norrbottens museum har även sökt 

pengar från kulturmiljöanslaget för 

att göra en etnologisk dokumentation 

av fäbodliv och utmarksbruk vid Ant-

näs. Den etnologiska undersökningen 

är tänkt att utföras som en komplette-

rande studie till den arkeologiska de-

len. Studien kommer att ta fram, do-

kumentera och arkivera de muntliga 

berättelser som idag finns kvar om 

fäbodliv och annat utmarksbruk i om-

rådet och även titta på dagens bety-

delse av vandringsleden och fäbodar-

na. 

 Arbetet görs i nära samarbete med 

Antnäs byautvecklingsförening. 

Resultatet kommer att samman-

ställas i en mindre skrift som kom-

mer att göras tillgänglig för all-

mänheten. 

 

Det känns roligt att få göra en fördju-

pad studie av både fäbodlämning och 

fäbodliv med utgångspunkt i tipset 

om en ny fäbodlämning som kom in 

till oss i höstas. Här på Norrbottens 

museum har vi inte gjort arkeologiska 

undersökningar av fäbodlämningar 

tidigare och att dessutom få en etno-

logisk dokumentation ger ju ytterli-

gare en dimension till det hela! Vi lär 

få all anledning att återkomma om 

både fäbodlämningar och utmarks-

bruk ur både etnologisk och arkeolo-

gisk synvinkel allteftersom projekten 

fortskrider! 

 

/Frida Palmbo 

 

Arkeolog Frida Palmbo står i grunden efter mjölkkällaren på Skärs fäbodvall. Foto: Carina 

Bennerhag © Norrbottens museum. 
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Valborgsmässofirande i 
Antnäs… en tradition…. 

 

I år som alla andra år så stod klass 5 i 
Antnässkolan för trevligheterna 
denna kväll.  

Intäkterna som kommer in denna 
kväll går oavkortat till klass 5´s skol-
resa som blir av i början av årskurs 6.  

Ett översvämmat prisbord med fina 
lotterivinster, fiskedamm, ett lång-
bord med hembakat go´fika så långt 
ögat nådde och givetvis en ”rishög” 
till majbrasa som inte ville  brinna i 
första taget.  

Folk började strömma till redan innan 
det hela startade. Småeldar brann bra 
så när det var dags att grilla korv var 
glöden perfekt. Det blåste lite små-
kallt och när solen försvann blev det 
ganska kallt, då var det skönt när den 
stora brasan tändes.  

Tiden går fort när man har roligt bru-
kar man säga, och denna kväll var en 

sån. Helt plötsligt var det endast barn 
och föräldrar i klass 5 som var kvar 
och kvar ända till slutet var eldvaktar-
na som vaktade så att inte elden i bra-
san skulle sprida sig.  

En genomlyckad kväll kan man säga, 

/Red 

 

Skötsel av våra fäbodvallar 

Våra fäbodvallar behöver underhållas även 
denna sommar. 

Vi räknar med att  klippa Kvarnvallen vid ca, 
sju tillfällen under sommaren. Kan du ställa 
upp på någon av dessa gånger och  hjälpa till?  

 

Ring Esbjörn Granberg, tfn: 070-2029484 

 

 

Uppstart för fäbodaktiviteter 

Söndagen den 24 maj  

klockan 10.00  

på Kvarnvallen med kaffekok, hamburgare 
plus annat som ingår. Arbetshandskar på! Alla 
kan göra något såsom städa museet, och stu-
gan, bära ut sommar-
möbler och göra trev-
ligt inför Antnäsdagen.  

Kom med du också  
det kan bli en kanon-
dag på fäbodvallen. 

 Skönheter på besök 

 

I samband med 
tisdagslunch i 
Sörbyakyrkan 
besöktes vi av 
fyra gentlemän 
från Norrlands 
Motorhistoriker. 
De berättade om 
sitt intresse för 
gamla bilar och 
arbetet med att 
"fixa" i ordning bilar som var näst intill bara skal från 
början. T.ex. tog det sex år att införskaffa delar innan 
det var dags att börja sätta ihop och få en fungerande 
bil.  

I Norrbotten är 
det 1030 med-
lemmar registre-
rade. I Luleå 
finns deras sam-
lingslokal i 
Gammelstad 
mitt emot kyrko-
gården.  

Dagen till ära 
fick vi beskåda 

tre av deras fina välpolerade bilar, en A-Ford år 1928, 
Chevrolet år 1932 och en Citroen från 1953. 



5 

 

ÅRSMÖTE 2015 
 

Samtliga medlemmar i Antnäs BK  

inbjuds till årsmöte 

 

Måndagen den 15 juni kl 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga. 

 

Mötesdagordningen upptar bland annat: 

 

 Behandling av berättelse över 2014-2015 års 
verksamhet. 

 Fastställande av budget för 2015-2016. 

 Val till styrelser och övriga förtroendeuppdrag. 

 Behandling av eventuellt inkomna motioner. 

 

Motionen ska mailas till abk@antnasbk.com senast 
Måndag 18 maj kl 17.00. 

 

Dagordning finns utlagd på vår hemsida eller för  

avhämtning på kansliet.  

På kansliet finns även övriga årsmöteshandlingar 
senast en vecka före årsmötet. 

 

Vi bjuder på fika! 

 

 

V Ä L K O M M E N ! 

 

BILBINGO 2015 

 
 

Speldagar :  

Måndagar  

22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7  

och finalen 3/8 

 

Kassorna öppnar kl: 17.30.  

 

Fina priser i vårt lotteri, lottpriser 5kr/st.  

eller 5 lotter för 20kr 

 

Försäljning av hamburgare, fika, godis. 

 

KOM I TID (för att undvika långa köer) 

 

Vinstvärden 85 000:- / 110 000:- 

 

Behållningen går till vår ungdomsverksamhet  

Skidor, Hockey och Basket   

samt underhåll av Antnäs elljusspår/hockeybana.  

 

KOM IHÅG att ta med spelunderlägg. 

 

Välkomna till vårt populära BILBINGO i ANTNÄS 

 

Information om hur man spelar bingo, spelplan och 
speldagar  

finns på vår hemsida www.antnasbk.com 

 

Välkommen Antnäs BK 
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Nederluleåstafetten 2015 
Det var hela 31 lag som ställde upp detta år  i denna år-
liga skidtävling som går av stapeln i Antnäs. Strålande 
väder med en sol som sken från klarblå himmel.  

Laget som vann alla sträckor och tog hem hela segern 
heter ”Ove Sundbergs polare” 

Ordförande har ordet 

 

 

Så börjar våren visa sig med knoppar på träd och en 
o annan vårlök står i blom. Vi börjar nu ta tag i upp-
gifter som legat i vinterdvala. Först på agendan är 
Antnäsdagen som vi alltid ser fram emot, då vet man 
att sommaren är på gång, (program presenteras sepa-
rat). 

 

En ny fäbodlämning har upptäckts på Skärets fäbod-
vall. Vi ser med spänning fram emot vad det leder 
till för intressanta uppgifter. 

 

Sägenleden kommer att uppmärksammas i augusti 
med en guidad busstur, mer info i nästa Byablad. 
Detta är ett samarbete med Hägnan/Visitor Centre, 
m.fl. 

 

I övrigt jobbar vi med förslag vad gäller förbättring-
ar eller funderingar som ni bybor tycker ska lyftas 
fram till kommunen eller andra myndigheter. 

 

Med tillönskan om en skön 
sommar 

Vivi-Anne Strandberg 

Ordförande 

För många år s
edan... 

Sanatoriet Hälsan 
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För allas säkerhet och trevnad i Antnäs 

 

Det är fortfarande 

 

 

 

 

 

på byavägarna i Antnäs! 

Hundlatriner runt om i Antnäs by finns uppsatta för att kunna 
slänga hundbajspåsar.  

Nu finns den 9 stycken och är placerade:  

i början av Alviksheden grusvägen,  

vid gamla dagis,  

korsningen Rotev./Norrbyv,  

gångvägen vid bagarstugan,  

Gångvägen upp till ny-ny området bakom hyreshusen,  

mellan kyrkan och sopstationen—Sorthallsvägen,  

gångtunneln vid OK södra sidan,  

vid Sörbygården,  

gångvägen vid affären på söder sidan.  

Friluffsarna  
Det har varit full fart och tidvis fullt 
med ungar och ungdomar i kyrkan i 
denna omgång. Friluffsarna kör sitt 
på tisdagskvällarna och det är alltid 
full aktivitet där. Denna termin har vi 
bland annat provat på att skapa med 
rolig lera, gjort egna armband och 
tändmaterial av bomullspaddar och 
stearin. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har lärt oss samarbeta för det är 
väldigt bra att kunna i alla lägen. Vi 
bakade egna semlor och lite nytt i år 
var att i stället för mandelmassa så 
satte barnen nutella och sylt i sem-
lorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har eldat och byggt en spis utom-
hus av slanor och rep, lärt oss hur 
man hanterar yxa och kniv - det kan 
man lära sig hur många gånger som 
helst.  

 

En tisdagskväll fick vi prova på att 
vara arkeologer det var spännande att 
se vad man fick fram i sanden.  

Vi hade en hemlig gäst på besök en 
av gångerna, det var Fru Sundström 
från Alvik, hon berättade om hennes 
många resor till Israel och hur det var 
långt tillbaka i tiden. Det allra bästa 
tror jag nog var resan till Piteå och 
Bergsviken, 
där vi hälsade 
på en annan 
scoutkår och 
kollade hur 
dem hade det. 
Vi hade täv-
ling i fyr 
kamp och 
gräddade kra-
belurer på 
murrikan.  
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