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www.antnas.se 

antnasby@ 

gmail.com   

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

 Juryns motivering: Utmärkelsen Årets Antnäsbo 2015 har tilldelats ett par, som 
under många år visat stort engagemang och delat med sig av sitt kunnande, varit ly-
hörda och uppmärksamma på förändringar. De har servicekänsla och månar om in-
vånarna, även utanför vår by. Vid olika arrangemang och aktiviteter har de sett som 
en självklarhet att medverka på olika sätt, vilket uppskattats av sörbyarna medbor-
gare.  

Många är de ungdomar som har getts tillfälle att prova på hur det är att arbeta inom 
ett serviceyrke. Med en fungerande butik upprätthålls framtidstron för vår by med 
omnejd. 

Vi önskar lycka till i fortsättningen med Ert arbete. 

Stort grattis  

säger vi till Årets  

Antnäsbo 2015 

 

Tomas & Joakim Stoltz. 

HÖST/SKÖRDEMARKNAD 

 ANTNÄS 

3 September  

Välkommen! 
 

(Se mer på sidan  8) 
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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 

 

 

 

 

 

Salong Morrhåret 
Tfn: 304 44 

Efterlysning 
På Antnäs hemsida finns det möjlighet att sy-

nas med sitt företagsnamn. 

Är du en av dessa? Har du företag och bor i 
byn eller verkar i byn?  

Hör av dig till red.  

charina.lundstrom45@gmail.com 

Så lägger hon in informationen på hemsidan. 

  

 Samordning av småviltjakt inom Sörbyarna 

  

Under sommaren har medlemmar från Alvik och Antnäs 
jaktklubbar bla. Stefan Larsson och Mattias Wickström 
m.fl. arbetat med att se möjligheterna att samordna små-
viltjakten inom Sörbyarna. 

Efter ett möte den 4 Augusti beslutades att vi på försök 
genomföra detta till årets jakt. 

 Samordningen görs av Antnäs jaktklubb, Skärets jakt-
klubb, Alviks Jaktvårdsförening och Aledalens VVO. 

Samordningen gäller endast för småvilt (ej älg). 

Jaktkortet kommer att kosta 75 kr och kan lösas vid resp. 
jaktklubb. 

Kortet kommer att kallas Sörbyakortet. 

 /Håkan Nilsson 

Ordf. Antnäs Jaktklubb 

 

Årets älgjakt börjar måndagen den 5 September. 

Kyrkan informerar 

 

snart kommer månadsbladet 
med information om höstens 

aktiviteter som börjar i sep-
tember. Bl.a. sång till hälsa, 

gång till hälsa, tisdagslunch, 
barnaktiviteter och mycket 

mer. Alla är välkommen liten 

som stor, ung som gammal.   
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Antnäsdagen och firandet 
av Sveriges Nationaldag 6 
juni. 

 

Som brukligt den 6 juni samlas 
Antnäsbor, hemvändare och folk 
från annat håll på Kvarnvallen, en 
gammal fäbod i Antnäs. 

Kvarnvallen var den största fäbo-
den med drygt 15 stugor och några 
ladugårdar samt tre mindre skvalt-
kvarnar i den närbelägna Kvarn-
bäcken. Denna fäbod kan här-

stamma från sent 1500 tal. Den 
hade åtminstone mer än 300 år på 
nacken, när den sista gången nytt-
jades för kreatursbete i början av 
1950 talet. 

Idag finns det ett fåtal stugor kvar 
och ett museum som innehåller 
gamla saker från förr. Det är ett 
populärt utflyktsmål året runt. 

Antnäsdagen började firas på val-
len 2004 och har sen dess blivit en 
etablerad aktivitet varje år. Bara 
ett år har arrangörerna fått ställa in 
på grund av regn. 

Det är Antnäs Byautvecklingsför-
ening, HF Aktiva Kvinnor, Bya-

männen, ABK och Sörbyakyrkan 
som tillsammans gör denna dag 
till vad den är. 

Tidigt på morgonen anlände första 
gänget som började elda och 
öppna upp stugan. Sen kom Ak-
tiva Kvinnor som hade fika och 
mjukbröd med sig till försäljning, 
även det populära lotteriet fanns 
med. Byamännen bjöd på grillad 
korv och kok-kaffe som kokas 
över elden. ABK kom med 
sportaktiviteter som luftgevärs-
skytte och hockeymål. Byaföre-
ningen ordnade så att det fanns 
möjlighet att rida på en ponny och 
en tipsrunda för alla barn. De som 
gick tipsrundan fick pris oavsett 
antalet rätta svar. Byaföreningen 
hade även ett medlemslotteri, vars 
högsta vinst detta år var en 3 kg 
ortens lax. 

I år kom ca 300 personer till Ant-
näsdagen, på cykel, med bil eller 
med Fäbodataxi (läs traktor med 
lövad vagn). Vädret var på topp 
och myggen höll sig undan. Bar-
nen sprang omkring och provade 
på att åka fyrhjuling, tälja täljsten 
och snickra båtar i snickerihörnan. 
I Trollebo kunde man rita om man 
ville och sen ta en sväng förbi får, 
lamm och liten kalv.  

När klockan slog 12.00 hissades 
flaggan och vi sjöng National-
sången, Idas sommarvisa och Den 
blomstertid nu kommer. Carola 
Lidén från Antnäs höll tal även i 
år. Hon var oändligt stolt, glad och 
hedrad över att få stå på Kvarnval-
len på Sveriges Nationaldag. Hon 
talade bland annat om respekt, lika 

värde och gemenskap, rättigheter 
och friheten att säga vad vi vill. 
(hela talet kan man läsa på 
http://www3.centerpartiet.se/Lokal
/Lulea/Senaste-nytt/) 

Vi korade även Årets (2015) Ant-
näsbo denna dag. Utmärkelsen 

gick till bröderna Tomas & Joa-
kim Stoltz som driver ICA Sörby-
hallen i Antnäs. Stort Grattis!!! 

Dagen blev till eftermiddag och 
efter 14.00 var det inte så många 
kvar, annat än de som skulle städa 
undan. Vi summerade dagen och 
konstaterade att det gått bra denna 
gång också.  
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Ordförande har ordet 

Vilken sommar det blev till slut. Vi är 
nu inne i augusti och kan fortfarande 
tanka energi från solstrålarna som ly-
ser på oss. Luleå hamnade på en 
bronsplats i solligan. Grattis säger vi. 

Under våren har vi färdigställt skylt 
och infotavla vid den nyfunna Skärs 
gamla fäbodvall, se sep. reportage. 
Stenarna vid affären har fått mer färg 
på motiven. Vallarna har klippts och 
underhållits för att göra dem till trev-
liga platser att besöka. Kanske bara ta 
med en fikakorg och sitta ner en stund 
i den lugna, fina miljön. Antnäsdagen, 
friluftsgudstjänst, scouternas vårav-
slutning, turister, fotvandrare, släkt-
träff, spontanbesökare, är bara några 
exempel på vilka som besökt Kvarn-
vallen under sommaren. Det finns sä-
kert fler som jag inte känner till. 

  

ABUF har nu blivit utvald och fått in-
bjudan till att vara medarrangör, till-
sammans med Norrbottens museum, 
av Kulturarvsdagen med årets tema 
”Tidens rörelser” den 11 september kl. 
11.00 – 14.00, slutligt program kom-
mer att annonseras på vår hemsida 
antnas.se och i gruppen på Facebook 
”På gång i Antnäs” samt affischering 
av olika slag. 

  

Lördag 3 september kommer vi ABUF 
tillsammans med övriga föreningar i 
byn att ordna med en 
Höst/Skördemarknad vid gamla hock-
eyplan/lekplatsen där du är välkom-
men att delta. Det blir en del aktivite-
ter, försäljning av, hamburgare, fika 
m.m.  Se kommande annonsering. 

Vi hälsar fler som vill engagera sig, 
välkommen att höra av sig till någon i 
styrelsen så kan vi berätta mer. Alla 
kan bidra med något, stort eller smått.  

Vi ses./Vivi-Anne Strandberg 

Ordförande 

 

En femte fäbodvall upptäcks i Antnäs 

 

En härlig vårdag i maj träffades några från byaföre-
ningen och Norrbottens museum för att färdigställa 
den nyfunna Skärs gamla fäbodvall.  

Då det är mycket stenar i 
marken gällde det att hamna rätt för att kunna sätta 
upp skylten.  

Vi hade tur, det gick över förväntan och alla kunde 
andas ut. Nu var 
det bara att gräva 
gropar och pla-
cera skylten på 
den utsedda plat-
sen. Resultatet 
blev bra och alla 
kände sig nöjda. 
Det är en fantas-
tiskt vacker plats 
som varmt kan 
rekommenderas 
till besök.   



5 

 

  

Extra årsmöte 
Samtliga medlemmar i Antnäs BK  

inbjuds till ett extra årsmöte 

 

Tisdagen den 30 augusti kl 18.00 

Plats: ABK:s klubbstuga 

 

Mötesdagordningen upptar: 

Fyllnadsval av en ordinarie revisor. 

Dagordning finns utlagd på vår 
hemsida eller för avhämtning på 

kansliet. 

 

Välkommen! 

 

Och som vanligt var det 
fullt på finalavslutningen 

av ABK:s bilbingo.  

Succé igen!  

Möjlighet för nyfikna… 
 

Vill Du göra nya erfarenheter? Vill du lära känna nya vän-
ner?  

Vill du få ännu ett attraktivt inslag på din CV? 

Här finns möjligheten  

Det handlar om att arbeta som volontär inom bl.a. barnom-
sorg i nordöstra Frankrike under fyra månader med början 
i januari 2017. Det finns inget krav att kunna prata franska 
när du åker ner men naturligtvis kommer du att lära dig lite 

under din vistelse, det blir en bonus till allt annat du är 
med om. 

Volontärarbetet sker i EU:s regi genom vänortsföreningen 
ANEA (Antnäs, Novéant, Ersnäs, Alvik) 

för mer info kan du kontakta;  

susannaselberg@gmail.com    

lisa.green@mail.se 

 

 

TACK! 
 

”Antnäs BK:s Bilbingo 2016 på Antnäs IP avslutades mån-
dag den 8 augusti med en storslagen FINAL! Antnäs BK 
vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi har kun-
nat genomföra årets bilbingo på bästa möjliga sätt. 

  

TACK till våra bingosponsorer: ICA Nära Sörbyhallen, 

Nyhléns Hugosons, Norrlandsjord & Miljö AB, Byggut-
rustning Luleå AB, Nord Chark/Norrbottensgården, BDX, 

Norrbottens Media AB och Alviks Trafik AB. 

 Vi vill även rikta ett stort TACK till alla eldsjälar som år 
efter år ställer upp och arbetar hårt för vår förening. 

 Sist men inte minst vill vi tacka alla härliga och entusias-
tiska bingospelare! 

Tack för i år och välkommen tillbaka till bingosomma-
ren 2017! 

 Vänliga hälsningar 

Antnäs BK:s styrelse ” 
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Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 

Alltid välbesökt i år med sol och värme  och inga mygg. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagen innan hade scouterna Friluffsarna våravslutning med övernattning på Kvarnvallen.  Kvällens aktivi-
tet - provbaka sockerkaka över öppen eld….och det funkande ! 

Målning av stenarna vid ICA 
Färgen på stenarna höll inte för väder och vind så en 
förmiddag i juni samlades ett gäng från Byaförening-

en och bättrade på linjerna i stenarna så nu är dom 
fina igen. 

 
Invigning av Bergnäsbron 

När prins Bertil besökte Luleå för invig-
ning av Bergnäsbron, här hälsar han på 88 
årige ”Antnäs-Nisse” - bondehövding och 
Bergnäsbrokämpen f. riksdagsman N.E. 

Nilsson från Antnäs. 
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Scoutläger i Klockar-
träsk 

Vart 
tredje år 
så inva-
deras lilla 
Klockar-
träsk av  

några hundra barn och ung-
domar som på fem dagar ska 
leva vildmarksliv som scou-
ter gör. Klockarträsk ligger 
vid lilla Piteälven en bit inåt 
landet.  

Friluffsarna 
i Antnäs var 

också där, 
fem scou-
ter och tre 
ledare. 
Lägret börjar på en onsdag 
och det är då alla kommer dit. 
Alla är minst sagt upptagna 
med att bygga läger. Tält re-

ses och 
matbord 
och grill-
plats 
byggs.  

Någon-
stans att diska och duscha bör 
finnas och inte minst en 
slaskgrop.  

På kvällen efter middagen går 
alla på lägerbål, där sjunger 
man, kollar på Husbandet 
”The Husbands” och då och 
då dyker Tony & Metall upp 
två coola snubbar som rappar  
och håller 
låda.  

Varje dag 
har patrul-
len något 
att göra, 
första akti-
viteten är 
Kvistiga 
lekar med olika samarbetsöv-
ningar. Hantverk och baka 
mjukbröd en annan dag, trap-

perspår och 
flyktingspår 
var mycket 
omtyckt. 
Fisktävling-
ar och tälja 
trägubbetäv-

lingar är 
återkom-
mande akti-
viteter.  

Skjuta prick 
med luftge-
vär och 
vandra över 

hängbron 
tyckte de 
flesta var 
superskoj. 
Även linba-

nan över älven var coolt. 

Nästa år om vi orkar och vill 
åker vi till Patrull-
riks 2017 Mosse-
bo, 2 mil utanför 
Kalmar. 

Antnäs Shotokan  

Karateklubb 

  

Visste du att Antnäs har en egen 
Karateklubb? 

Jaså, inte! 

Få idrotter ger en mer allsidig trä-
ning än karate. Förutom att du lär 
dig ett självförsvar tränar du upp 
smidighet, styrka, koordination, 
snabbhet och balans. 

Dessutom tränar du i princip väns-
ter och höger sida lika mycket, 
vilket ökar både koordination och 
koncentration.  

  

Det finns många olika slags kara-
testilar. I Antnäs Shotokan Karate-
klubb tränar vi JKA Shotokan ka-
rate. Träningen består av Kihon 
(grundtekniksträning), Kata (en 
serie tekniker mot en tänkt mot-

ståndare) och Kumite (fighting 
med markerade slag eller lätt kon-
takt).  De två senare är också täv-
lingsgrenar.  

  

En viktig del av karataträningen är 
graderingen. Graderingen är ett 
slags examen, där man efter varje 
termin gör ett prov för sin lärare, 
sin Sensei. När man börjar träna 
har man vitt bälte. De färger som 
följer är rött, orange, gult, grönt, 
blått, brunt och svart. 

 I Antnäs Shotokan Karate-
klubb är vi ett 30-tal aktiva, 
där tränar  barn och vuxna 
tillsammans i tre grupper. 
Den första gruppen är för 
nybörjare.  

I mellangruppen tränar 
barn, ungdomar och vuxna 
som hunnit lite längre och i 
den tredje gruppen tränar 
barn, ungdomar och vuxna 

med bälten grönt till brunt. 

 Det är roligt att tävla i karate! I 
maj hade vi en stor tävling i Piteå 
– och där gick det riktigt bra för 
oss.  

Ett par gånger per år tävlar vi i 
Boden, Sävast och Piteå. 

De som har möjlighet brukar åka 
till Stockholm någon gång per år. 

Nybörjargruppen startar ons-
dag 7/9 kl 18.00 i Alviks sport-
hall om det är någon som vill 
komma och prova på. 

Bill Utterström, Ale, Siri Hedlund, Alvik och Oscar Rantala Måttsund. 
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