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Vi vill å byns  

vägnar hälsa alla nya 
bybor  

Välkommen till byn! 
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ANTNÄS  SIGNUM 
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Antnäs säger vi  

HEJ 

           när vi möts   

1 
www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Julmarknad 

20 november 

11.00  -  14.00 
Försäljning av mjukkakor, honung,  

kransar, grantomtar,  

lotteri, hantverk och mycket mer. 

Tomten finns på plats för alla barn 

 

Fika finns att köpa, 

Välkommen! 

November 2016  

Antnäs  

Byagran  
tänds 

Söndagen den 27 nov 

Klockan 15.00 

 

Välkommen! 

Läs mer  på  sid: 3 
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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 

För 

kännedom 

Vi tackar Arne Nyström för alla dessa år som 
ansvarig för bokningen av bagarstugan i Ant-
näs , tillsammans med hans hustru Gunnel.  

God Jul 
önskar 
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Välkommen  

Den 27 nov kl. 13-15.30 

till ICA Sörbyhallen 

Mini julmarknad  
I samband med att granen tänds så kom-
mer det att vara julmarknad utanför ICA. 

Smakprov på delikatesser mm. 

Byaföreningen bjuder 
på glögg och peppar-

kakor och Alviks 
Blandade kör sjunger 
in fösta advent och ju-

len. 

Ett fackeltåg kommer 
att gå till kyrkan se-

nare på eftermid-
dagen.   

Ordförande har ordet  

Nu har vi ställt om klockan till 
vintertid/normaltid och helt plöts-
ligt kom det lite snö. Det är bara 
att börja förbereda sig för skidåk-
ning och andra vinteraktiviteter. 
För att vara lite nostalgisk så 
tyckte jag att det alltid var roligt 
när den första snön kom och man 
fick ta fram skidorna. 

 

Lite tillbakablick vad som hänt 
sedan förra bladet delades ut. 

I september anordnades en Höst/
Skördemarknad. Många tog en 
söndagspromenad i det fina höst-
vädret och besökte marknaden, 
unnade sig ett godfika, åt en ham-
burgare eller handlade av knallar-
na. Vi kan säga att det blev en 
lyckad dag, trots konkurrensen 
från fotbollsaktiviteterna i Alvik. 

Helgen därpå var det dags att till-
sammans med Norrbottens Mu-
seum ordna Kulturarvsdagen med 
temat ”Tidens rörelser” uppe vid 
Kvarnvallen.  

Se separat reportage.  

Tyvärr hade vi inte lika tur med 
vädergudarna då, men ett tjugotal 
tappra hade i alla fall mött upp. 

Presentation av hur samarbetet 
med ABUF, Museet och Lands-
bygdsutvecklingen har genomförts 
och resulterat i den fina kultur-
miljö vi har idag. Fäbodarna, Fä-
bodaleden och kulturleden, vilka 
för övrigt kommer att anslutas 
med Solanderleden som börjar i 
Jävre och ska avslutas vid Kallax 
Airport, en sträcka på 18 mil. 

Till sist besöktes vi av spöken och 
oknytt som, enligt sägner, funnits 
på Kvarnvallen. Efter kaffepaus 
och hamburger servering kunde de 
som ville göra en gemensam färd 
till Mittivallen och Orrtjärnvallen. 

 

Vi har även vid senare tillfälle den 
19 september träffat PiteUnika 
som driver projektet Solanderle-
den. Det resulterade i en vandring 
mellan Långnäs/Alvik  längs Fä-
bodaleden fram till Antnäs by. 
Detta för att komma överens om 
lämpliga stigar på den aktuella 
sträckan. Nämnas kan att leden 

även kommer att passera den ny-
funna gamla Skärsfäboden. Alla 
markägare kommer att kontaktas. 
Se separat reportage.  

 

En blänkare angående busstrafik. 
Om Du/Ni ska besöka Sunderby 
sjukhus, finns det möjlighet att 
åka buss från Antnäs direkt till 
sjukhuset och hem. Det är buss nr 
18 med hållplats nere vid E4. 

 

Nu går vi i väntans tider, det blir 
advent, då kommer det att lysa 
upp i fönster och hus, en härlig tid 
väntar. Första advent kommer att 
firas uppe vid affären, enligt trad-
ition, med grantändning, glögg, 
lotteri, dragning i medlemslotte-
riet, sång, fackeltåg, knallar.  
Se sparat program. 

 

Tillönskar Er alla en riktigt God 
Jul och Gott Nytt År! 

 

Vivi-Anne Strandberg/Ordförande 
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Höst & Skördemarknad i 
Antnäs 

Lördagen den 3 september var det 
dags för Antnäs första höst och 
Skördemarknad. Byaföreningen 
hade pratat om att anordna något i 
byn så att alla kunde delta om dom 
ville. Så då blev det en marknad. 
Det fanns tretton olika försäljar-
stånd  med bland annat konstverk, 

kläder, fårskinn, armband, fröer, 
plantor, grönsaker, ägg, vantar, 

mössor, potatis, morötter, cement-
dekorationer, bär, matbröd, mjuk-
kakor och mycket, mycket mer 
och inte att glömma försäljning av 
hamburgare och fika. Vi hade tur 
med vädret, strålande sol och la-
gom varmt.. Besökarna var många  
fast det var jippo i grannbyn, Al-
vik hade sin årliga fotbollsfest.  

Tanken är nu att varje år framöver, 
om möjligt anordna marknad i byn 
och att det blir en tradition liksom 
Antnäsdagen på våren. 

Strong by Zumba 

Får jag presentera för första 
gången i Luleå och i Måttsund – 
Strong By Zumba!  

Strong by Zumba™ är ett grupp-
träningsprogram som lättast kan 
beskrivas som en kombination av 
HIIT, egna kroppsviktsövningar, 
styrka och kondition - givetvis un-
der ledning av musik! Musiken är, 
som i alla former av Zumba, en 
viktig del av passet. Rörelserna är 
synkroniserade med musiken och 
tempot som ger passet en hög in-
tensitet. Genom att använda sig av 
sin egen kroppsvikt, kommer man 

att få muskulär uthållighet, toning 
och definition, och givetvis den 
stora glädjen att träna tillsammans 
till härlig musik! 

Den 20 oktober var det premiär för 
träningsformen i Måttsund och på 
podiet stod instruktören Carina 
Skare.   

Tjugofyra förväntansfulla delta-
gare fick kämpa i 55 minuter innan 
det var dags för välförtjänad av-
slappning, de flesta av deltagarna 
var grymt positiva och nöjda över 
passet.  

Två pass i veckan i Måttsund kom-
mer att köras tillsvidare och man 
måste anmäla sig i förväg för att få 
plats.  

Torsdagar: 20.00, Söndagar: 18.00 

Anmäl till: Zumba med Carina på 
Facebook eller SMS: 070-3023078 
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Tomten i  

Antnäs har fullt 

upp! 

 

Hälsa på vid tomtens 

Gammelhus som finns 

på Spelmansvägen 12, 

ett rött gammalt hus.  

Han har så mycket att 

göra nu till jul så han 

kan inte lova att han 

finns där just när ni 

kommer på besök.  

Lämna gärna din  

Önskelista i tomtens 

vita brevlåda som sitter 

på Gammelhuset.   

God Jul 
& 

Gott  Nytt År! 

Vad händer i Antnäs? 

Julmarknad  

i 

Sörbygården 

Granen i A
ntnäs tänds  

Pysselkväll i Sörbyakyrkan 

Äntligen har du chansen att pyssla utan att ha barn omkring 
dig. Vuxna pysslar och pratar, fikar och knyter kontakter.  

Torsdagen den 24 november  

Klockan 18.00 

Begränsat med platser 

 

Anmälan till: anna.sellen@svenskakyrkan.se 

Senast tisdag den 22 november. 

 

Välkommen! 

Mini julmarknad vid ICA Sörbyhallen 

Pysselkväll i  

Sörbyakyrkan 

Alviks  

blandade kör 

sjunger in
 

första advent 

Årsmöte 2017 

5 Februari 

Kl. 18.00 

Sörbygården 

Välkommen!/ABUF 
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Fäbodprojektet från 
start till idag…. 

Vad behövs för att bygga en vand-
ringsled och renovera fäbodvall 
stugor?  - kanske många undrar. 

Först och främst behövs det en 
entusiast, sen  en massa arbetskraft 
och sist men inte minst pengar.  

 

Hur löser man detta då? Jo man 
rekryterar någon som ser möjlig-
heterna och inte hinder som så 
många gärna vill göra.  

Ursäkterna är många bland annat – 
det är ingen ide  att ens försöka,  
jag ids inte, Jantelagen som finns 
oskriven överallt, dom där i Kom-
munen är motståndare till allt! 
Stämmer det verkligen? 

Den som såg möjligheterna – en 
göteborgska vid namnet Inga-Lill 
Granberg blev projektledare och 
mer än 100 personer från byn har 
arbetat ideellt med projektet, det 
motsvarar 10 % av byns hela be-
folkning.  Sponsorer och myndig-
heter har välvilligt beviljat bidrag 
det har varit privata, företag, Luleå 
Kommuns landsbygdskommite´, 
skogsstyrelsen, EU-medel/Spira 
fyrkanten och konstnärer har 

skänkt konstverk till delsträckan 
av Fäbodaleden som vi kallar Kul-
turleden.  

Starten 

Projektet startade 2007 med att 
bygga spångar, byta ut gamla be-
fintliga spångar, och röja sly med 
röjsåg från där leden startade (vid 
kyrkan) till de fyra vallarna Skä-
rets fäbod, Orrtjärnsvallen, Mitti-
vallen, Kvarnvallen och tillbaka 
till Antnäs. 

Fäbodvallarna  

Kvarnvallen som är äldst och 
störst är från mitten av 1500 talet 
med cirka femton stugor och tre 
skvaltkvarnar, dessa brukades till 
1951/52 med full besättning. 

Äldsta stugan är från 1863. Orr-
tjärnsvallen och Mittivallen blev 
utan kor på 1940 talet. Dessa tre 
vallar hade en gemensam hage 

som löpte runt i Norriskogen och 
fram till rågången till angränsande 
byar. Skärets fäbod fick sina stu-
gor flyttade eller rivna under 1950 
talet men under 2000 talet påbör-
jades en återuppbyggnad av Ant-
näsbon Gunnar Hansson och första 
stugan stod klar 2002. 

 

Finansiering 

Hur får man då pengarna att räcka 
till? Och vad har vi åstadkommit? 

Jo planering och god framförhåll-
ning, t.ex. När korsningen i Ersnäs 
skulle byggas om så frågade vi om 
vi kunde få fyllningsmassan 
(fyllnadsjorden) och det fick vi. 
Anordna aktiviteter som kan ge 
lite vinst, Antnäsdagen 6 juni i 
samarbete med byns övriga före-
ningar, våffeldag på Kvarnvallen, 
fäbodavandring, första advent och 
grantändning i samarbete med 
ICA Sörbyhallen, Alviks blandade 
kör och Kyrkan, lotteriförsäljning 
OCH mycket ideellt arbete.   
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Vad är gjort ? 

Stugor är renoverade, fyra lador är 
återflyttade till vallarna där en av 
ladorna får tjänstgöra som mu-
seum. Grillplatser finns på alla 
vallarna och vedförrådet är byggt 
av brädor som vänds på, från en 
av stugorna. .              

En stjih´åga (gärdsgård) byggs på 

Kvarnvallen, en man sågade ner 
tvåhundrafemtio granar under en 
vinter och femton frivilliga bar-
kade sedan dessa. Två brunnar är 
restaurerade en på Orrtjärnsvallen 
och en på Mittivallen. Tillverk-
ning av skyltar, dokumentation av 
stugorna, ålder och tidigare ägare. 
Alla stugor har stugpärmar och 
besöks (gäst) bok. Broschyrer på 
engelska, svenska, tyska och 
franska finns. Vi har även medver-
kat med Tim och Birgitta Lindhart 
i projektet LandArt,  

där Fäbodastenarna vid ICA Sör-
byhallen blev resultatet.  

 

2014 påbörjas arbetet med en ny 
sträcka av vandringsleden genom 
skog och våtmarker. Hundra meter 
spångar och sju broar byggdes.  

 

Grunden för all frivillig arbets-
kraft är samarbete, samarbete...  
men också att få alla att trivas. By-
aföreningen bjussar på fika, grillar 
hamburgare, bjuder på julfest, gröt 
och skinkmackor till alla som 
hjälpt till under året. Luleå Kom-
mun bidrar med arbetshandskar 

från Tekniska förvaltningen, bra 
stöd från, Kommunen, Norrbot-
tens museum, skogsstyrelsen och 
vår pärla Landsbygdsutvecklaren 
Jan Unga.  

Sist men inte minst har både Kom-
munalråd och tjänstemän i Kom-
munen visat sin uppskattning över 
nedlagt arbete genom att närvara 
och inviga de vi i Byautvecklings-
föreningen åstadkommit. 

 

Vår vackra vandringsled kommer 
att ingå i den mycket längre vand-
ringsleden  - Solanderleden, som  
kommer att gå från Jävre i söder 
till Kallax , Luleå Airport i norr. 
18,8 mil av vandring...nio mil är 
redan klar den går mellan Jävre 
och Sikfors.  

/Esbjörn Granberg 

 

 

 

Kulturarvsdagen 2016 

I samband med att Kulturarvsda-
gen firades den 11 september pre-
senterade Sara Hagström Yama-
moto, Norrbottens museum, Jan 
Unga, Luleå kommuns lands-
bygdsutvecklare, Esbjörn Gran-
berg, ABUF samt Beatrice Nor-
berg, verksamhetsansvarig på Fri-
luftsmuseet Hägnan och Visitor 
Centre, dels hur samarbetet bör-

jade, dels 
vad resulta-
tet har blivit 
med Fäbod-
projektet 
fram till 
idag.  

 

”Om ni 
upptäcker 
Skogssty-
relsens 
snitslar i era 

byar och i skogen, så är det marke-
ringar för Solanderleden, som är 
tänkt att dras via Ale från Långnäs 
till Alvik och Antnäs vidare till 
Måttsund och Kallax. Den grupp 
som vi gick med från era byar har 
visat oss vägen, en fin dag i er jät-
tefina natur med fina kulturupple-
velser. 

På info-& dialogmötet i Antnäs 
deltog nästan 20 personer och det 
var jättekul att det finns intresse 
för vandring och ledutveckling. 
Fäbodaleden blir en del av Solan-
derleden och vi kommer att följa 
Alån från Ale via den fina skoter-
led som finns. Alla markägare 
kommer att kontaktas och vi fick 
så mycket bra info om både natur-
& kultur och vilka markägare som 
blir aktuella”. 

Projektledare: Britt-Louise Nyman 

 

 

 

Är Du intresserad av samhälls-

frågor, utveckling, förbättring, 

ja allt som berör vår by? Vi be-

höver Dig/Er. Kontakta någon i 

styrelsen berättar vi mer. 
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Det går nog inte att tjata sönder detta samtal-
sämne någonsin, däremot blir det så uttjatat 
så att ingen lyssnar. Ska det verkligen vara så 
här? Är vi inte rädd om varandra? Skulle vi 
kunna leva med att om olyckan varit framme 
och vi kört på ett liv, någons barn, fru, 
sambo, älskade husdjur ja listan kan bli lång, 
skulle vi verkligen det? 

Jag vet att det är svårt, när man väl sitter i 
bilen och ska iväg, kanske lite lätt stressad, 
försenad till något eller bara slentrian, och 
jag ska inte alls komma här och peka med 
någon pekpinne, för jag har också svårt att 
hålla hastigheten, speciellt när hastighets-
skyltarna kräver att man ska hålla 30, 50 och 
60 km… det är svårt till och med för bilen, 
man ligger alltid några streck över. Men har 

vi verkligen så bråttom? Det finns de som 
har räknat ut att vi vinner inte så många min/
sek på att köra fortare än alla andra så varför 
riskera ditt och andras liv? 

Vi bor i en levande by med massor av rörelse 
på gator, vägar, byastråk och gångvägar, just 
därför är det så viktigt att hålla hastigheten! 
OCH, en viktig påminnelse till alla fot-
gängare, reflex eller reflexväst är ett måste 
nu när mörkret faller på. 

Red/ 
 

 

Så var det här med hastigheten då, igen och igen och igen… 

Ljusfestival! 
De duktiga barnen på Antnäsförskola och Alviksförskola har 

gjort superfina ljuslyktor som de tänt utanför ICA Sörbyhallen 
framför fäbodastenarna. 

 

Buss nr: 18 
En blänkare angå-
ende busstrafik. 
Om Du/Ni ska 
besöka Sunderby 
sjukhus, finns det 
möjlighet att åka 
buss från Antnäs 
direkt till sjukhuset 
och hem. Det är 
buss nr 18 med 
hållplats nere vid 
E4. 

Lösa hundar! 

En önskan finns att alla som vistas på elljusspåret med hund/hundar ska hålla dom 
kopplade!  

Det finns ingen lag på det men det finns många som vistas på spåret som är  rädd för 
hund.  /Tack 


