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www.antnas.se 

antnasby@ 

gmail.com   

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

 

Traditionell   Julmarknad 
23 november 

Kl: 11.00   -  14.00 
Sörbygården 

 

Försäljning av Julkransar, Mjukkakor,  

Grantomtar, Knäck, Lotteri, Hantverk, Konst mm 

Välkommen! 

 

 

Arr: Husmodersföreningen-Aktiva Kvinnor, Klass 5 Antnässkolan,  

Sörbyakyrkan och Byautvecklingsföreningen. 

                             

Antnäs ”Byagran” tänds 
Söndagen den 30 november 

Klockan 15.00 

Vid ICA Sörbyhallen 

Alviks blandade kör sjunger och 

Där bjuder Byaföreningen på glögg och pepparkakor. 

Dragning på medlemsnumret fina vinster. 

Välkommen! 

Vi vill å byns vägnar  

hälsa alla nya bybor - 

 

Välkommen till 

byn! 
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Vi  är med och sponsrar  

Antnäsbladet denna gång 

 

 

 

 

 

Din Kompletta Möbelbutik 

www.antnasmobler.se 

Nederluleåstafetten  2015 

Den 14 mars 2015 är det återigen dags för Nederlu-
leåstafetten.  

Stafetten består av 6 sträckor, 10 km, 7,5 km, 2 
sträckor på 5 km och 2 sträckor på 4 km varav den 
sista är fri stil.  

Det finns inte något byapris att tävla om, men pris-
bordet har utökats med fler penningpriser utöver de 
tidigare två som fanns.  

På varje delsträcka lottas det ut minst 6 priser, efter 
utdelningen av de individuella priserna har vi utlott-
ning av lagpriserna, där även penningpriserna ingår. 

Som tidigare år, så står 
ABK för anmälningsavgif-
ten för lag från Antnäs. 

 Mer information kan fås 
av Stig Blom  tel. 30329     
070-5828603. 

Antnäs by nya hemsida! 

Äntligen kan vi presentera Antnäs nya hemsida.  

www.antnas.se 

På fliken föreningar /företag behöver det kompletteras 
med fler företag och rätt kontaktuppgifter i de olika före-
ningarna. Jag (Carina) kommer att kontakta föreningarna 
om detta och företag som verkar i Antnäs/skäret och vill 
synas på hemsidan  -  helt kostnadsfritt förstås maila Ca-
rina på : antnasby@gmail.com med alla uppgifter så sät-

ter jag in detta. 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   

Bruno Häggström 
Revisorer* Ekonomer 

 

Tfn: 268902 

070-3786358 

Ordförande har ordet 

Nu har vi fått lite vinter om än snön inte visat sig så 
mycket än, men den dyker nog upp så småningom vare 
sig man gillar den eller inte, härligt i alla fall att höra när 
det knarrar under skorna på promenaden.  Sommarvilan 
har infunnit sig och vi kan göra ett uppehåll med aktivite-
terna vad gäller fäbodaprojekten. En hel del har hänt, vi 
har lagt nya spångar, placerat ut konst efter leden och 
invigt den nya sträckningen av vandringsleden upp till 
byn. I samband med fäbovandringen bjöds på förtäring 
vid Skärets fäbod, Orrtjärnvallen samt vid Kvarnvallen. 
Tack till alla som ställt upp/ställer upp och hållit/håller 
vallarna klippta och fina.  

Vilka frågor tycker ni är viktiga att vi arbetar med i Bya-
föreningen? 

Vid vårt medlemsmöte nu i höst föreläste arkeologerna 
Carina Bennerhag och Frida Palmbo om utgrävningarna 
på Öberget. De fick ett tips från en medlem ang. en forn-
länning på Skärets fäbodar. En tid, för besök av Carina, 
bokades in och till glädje kunde man konstatera att forn-
länningen är från mitten av 1700-talet, ytterligare studier 
kommer att göras senare. 

Om intresse finns kommer en utbildning att ordnas för 
Hjärt-lungräddning i början av nästa år.   

Snart är det advent och som vanligt bjuder föreningen på 
glögg o pepparkakor vid ICA Sörbyhallen, söndagen den 
30 november. Alviks blandade kör medverkar vid 15-
tiden. Dragning av medlemslotteriet sker vid samma till-
fälle med fina vinster.   

Byns webbplats/hemsida har nu fått sitt nya utseende och 
publiceras på www.antnas.se  

Med önskan om en riktigt skön advent och jul/nyårshelg. 

/Vivi 

Välkommen - Welcome - bienvenue!  
Till Antnäs, Ersnäs och Alvik  

Under några månader kommer vi att ha två franska ungdomar 
på plats i våra byar: Antoine Fleckenstein och Juliette Leur-
ner. Detta erbjuder möjligheter för oss som bor i Ersnäs, Al-
vik och Antnäs. Det kan finnas intresse att lära sig lite 
franska. Här finns ungdomar som på högstadiet och i gymna-
siet läser franska. Antoine och Juliette står till tjänst med läx-
hjälp och språkutveckling och detta helt kostnadsfritt. I våra 
föreningar kan det finnas arbetsuppgifter som saknar sådana 
som gör jobbet. Återigen, här finns två par händer och två 
hjärnor som är beredda för insatser. 
Hör av er till persson.sven@telia.com eller Elaine: sme-
job45@lulea.se  

Är Du intresserad av att lära Dig franska ? 

och en del om det landet, kanske inför en kommande resa? 
Nu finns alla möjligheter till detta och utan kostnad. Våra två  

volontärer, Juliette Leuner och  

Antoine Fleckenstein svarar för  

att förmedla kunskaperna.  

Intresserade vänder sig till: 

 persson.sven@telia.com 
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Salong  

Morrhåret 
            Tfn: 304 44    

Din Frisör  
Nära  Dig! 

   Antnäs 

 

Antnäs Byautvecklingsförening 

 

Årsmöte 
 

Söndagen den 9 februari,  

Klockan 18.00 

Sörbygården 

Alla hälsas Välkomna! 

 

Vi bjuder på fika. 

 

 

Antnäs ”nya” Fäbodaled  

är nu invigd! 

Lördagen den 16 augusti var det änt-
ligen dags att inviga den nya sträckan 
av Fäbodaleden.  Klockan 10 på mor-
gonen hade några intresserade sam-
lats utanför Sörbyakyrkan för att sen 
vandra leden med Skärets fäbod som 
första anhalt. Där serverades tunn-
brödsrullar, dryck mm. Även vid 
nästa anhalt, Orrtjärnsvallen fanns 
förtäring.   

På Kvarnvallen stod det redan folk 
och väntade in ”vandrarna” och pas-
sade på att få sig lite kok-kaffe och 
grillade hamburgare. Vid 12 tiden 
kom de sista av sällskapet vandrande 
på grusvägen mot Kvarnvallen och 
det var dags att inviga den nya leden 
som går från Kvarnvallen och genom 
skogen och till slut kommer upp mitt 
i norra delen av byn. 

 Dagen till ära hade Margareta Lind-
bäck från Luleå Kommun kommit ut 
till vallen för att klippa snöret. Hon 
talade om traditionen att besöka val-
larna i Antnäs lever kvar och att man 
under lång tid har arbetat med att 
upprätthålla de stigar man förr an-
vände för att kunna ta sig ut på som-
marvistet. Den sista etappen av 
Kvarnvallen och tillbaka till byn är 
nu färdigställd, 300 meter har spång-
ats och 7 broar har snickrats ihop.  
”Tillsammans har ni gått den gamla 
leden mellan vallarna som man gick 
till Fäbodarna och från och med idag 
ska den heta FÄBODALEDEN.” 
”Norriskogens kulturled” är en del-
sträcka av Fäbodaleden. 

Livet på fäbodarna har haft stor bety-

delse för människorna som då kunde 
ta sig ut till sina kor på vallarna. Hårt 
arbete väntade men även fina minnen 
som nu berättas av de som tillbring-
ade somrarna på vallen.   

-Traditionen att besöka vallarna har 
levt kvar och är av ett stort kulturellt 
värde för oss alla och hela Luleå 
Kommun att Fäbodaleden i Antnäs 
finns och får bli ett fint besöksmål 
avslutar Margareta med och härmed 
förklarar att Fäbodaleden är invigd! 

/Red. 

 

Tomten i Antnäs har massor att 
göra nu… 

 

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.  

En stilla dag i oktober. 

  

Vem har sagt att trädgården är vackr-
ast på sommaren!? 

När hösten kommit har naturen målat 
med breda penseldrag.  

Kanadahäggens vinröda blad fram-
hävs av aplarnas djupgula färg.  

Bredvid den mörkröda smällspirean 
`Diablo` lyser ullviden aprikos. 

En liten Aronia tävlar med cerise-röd-
orange blad, är man liten måste man 
lysa extra starkt. 

Även snöbollsbusken är med i täv-
lingen, den är faktiskt limegrön inuti 
och rostgul utanpå, den blir liksom 
självlysande i den höstgrå luften. 

Det blev en fin dag när vinden och 
jag tog det lite lugnt. 

  

Hösthälsning från TANT GRÖN. 
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Nytt från Antnäs BK 

Tack Roland och 

 Välkommen Yvonne! 

 

Efter många års trogen tjänst som 
general för ABKs bilbingo, har Rol-
and Brandlöf lämnat stafettpinnen 
vidare till Yvonne Widmark som från 
och med planering och genomförande 
av 2015 år bilbingo tar över som 
bingogeneral. Under Rolands ledning 
har bingoverksamheten i Antnäs, inte 
bara varit ett stort bidrag till förining-
ens inkomst, utan blivit ett begrepp i 
hela Norrbotten! Bingoverksamheten 
i Antnäs har ökat för varje år i såväl 
antal besökare som omsättning. Jag 
vill å ABKs vägnar rikta ett stort och 
varmt tack till Roland för hans enga-
gemang och glöd, vilken har lett till 
den storartade succé som ABKs bil-
bingoverksamhet har blivit.  

 

Antnäs BK:s årsmöte 
2014. 
ABK har söndagen 9/11 hållit stadge-
enligt årsmöte. 
På årsmötet har följande styrelse ut-
setts: 
Ordförande: Erik Nordenskiöld 

Ledamöter: Ylva Strutz, Bodel Blom, 
Anna Sundqvist, Daniel Ask, Yvonne 
Widmark. 
Personligen ser jag fram mot ett 
mycket spännande år som ordförande 
inom ABK, det är många aktiviteter 
och planerade insatser på gång där 
ABK är drivande i en del och aktivt 
deltagande i andra. Jag vill också 
passa på att rikta min allra varmaste 
uppskattning till alla Ni som ställer 
upp som tränare, lagledare, lagadmi-
nistratörer & funktionärer, utan Era 
insatser hade verksamheten inte varit 
möjlig! 
/Erik Nordenskiöld / Ordf. ABK   

 

      Årets ABK:are   
 

Antnäs BK:s skidsektion föreslår Jes-
sica Grensjö till årets ABK:are 
Jessica har under många år engagerat 
sig i föreningen. Hon har haft upp-
drag i både huvudstyrelsen 
och skidsektionen. Med sitt engage-
mang har hon tagit på sig flera olika 
uppdrag, många i syfte att av-
lasta tränarna.  
Hon har bl a haft ansvar för planering 
av träningsläger, material och trä-

nings- och tävlings dressar. Jessica 
har även varit representant för ABK 
gentemot andra skidklubbar i kom-
munen och varit tävlingsledare för 
zon-tävlingarna. Hon har också varit 
ansvarig för att sprida information 
till medlemmarna i samband med 
träningar, tävlingar och läger. 
Jessica är en bra lagspelare, full av 
idéer och handlingskraftig, vilket har 
varit en värdefull tillgång 
för skidsektionen. Med sina idéer har 
hon bl a bidragit till att vi idag ge-
nomför tävlingar på ett effektivare 
sätt och lyckats engagera fler funkt-
ionärer.  
Yvonne Widmark/Ordförande skid-
sektionen 

Basketinformation F08 och 
P06/07. 

 

Antnäs BK Basket kallar till föräldrainform-
ation kring uppstart av nya lag Flickor födda 
2008 och Pojkar födda 2006/2007, Söndag 23 
november  kl 10.30-11.30. Barnen är välkomna 
till Antnäs sporthall för träning och bollek och 
föräldrarna är välkomna till klubbstugan, röda 
huset vid hockeyrinken. Efter träningstimmen är 
alla välkomna att stanna för att se en spännande 
match i Damernas U19-serie mellan Antnäs BK 
och Gammelstad BBK, uppkast för matchen är 
kl 12.00. 

Hockeyrinken i Antnäs. 
Från och med denna säsong kommer ABK:s hockeylag att bed-

riva hockeyverksamhet i Coop Arena, och det innebär att hockey-
rinken i Antnäs inte kommer att bli underhållen i samma omfatt-

ning som tidigare säsonger. 
Därför behöver vi frivilliga som kan hjälpa till med underhållet 

av rinken i vinter. 
Hockeyrinken är viktig för barn- och ungdomsverksamheten i 

Sörbyarna. 
Anmäl intresse till ABK:s kansli, telefon 303 44 eller 070-525 65 

00 eller via 
mail: abk@antnasbk.com. 

/Vänlig hälsning 
Antnäs BK Hockey  

mailto:abk@antnasbk.com
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Första veckan i augusti samlades vi 
på parkeringen invid Sörbyakyrkan. 
13 toktaggande ungar och 5 ledare.  

Destinationen var Gärdsmark utanför 
Skellefteå. Vi anlände på förmid-
dagen och infarten till byn var gu-
domligt vacker. Gröna ängar, kuperat 
och en blå vacker sjö. Här skulle vi 
trivas. Vi hittade lätt till Norrbottens 
äng och började på en gång lasta av 
tält och packning. Sen var det bara 
bort med alla bilar och släp för nu 
skulle det byggas. Matplats, eldstad, 
diskbänk, slaskgrop, dusch och tork-
ställning, men framför allt resa tältet. 

Lunchen bestod av varmkorv och 
mos denna dag, lätt och gott. Vi hade 
lördagen och söndagen på oss att 
bygga och det kändes skönt att slippa 
stressa. Det gick lite segt för att det 
var så himla varmt hela tiden. Men 
barnen och ungdomarna kämpade 
tappert och var superduktiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Första lägerbålet var i STORA back-
en, vi i Norrbotten fick gå först och 
sen hakade alla på eftersom i en jätte-
orm bakom oss. Det var väl sisådär 
en 1500 ungar, som kom från Skåne i 
söder till Norrbotten i norr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndag morgon 7.30 trumpetade 
reveljen att nu är det bara att stiga 
upp. Gruppen som hade eldningen 
denna dag fick i uppgift att elda så vi 
kunde göra frukost, vattengruppen 
hämtade vatten och matgruppen ställ-
de i ordning frukosten.  

Efter frukosten varje morgon var det 
morgonsamling i någon av lägerbåls-
backarna. Sånger sjöngs, hejarrop och 
ramsor hördes all over! Och en och 
annan bön blev det också. Vi hade 
gott sällskap av enorma spindlar och 
små grodor… 

Första dagen av aktiviteter var 
kroppskontakt i lag, här fick scouter-
na lära sig att samarbeta i lag och 
verkligen lyssna på vad de andra sa. I 
början gick det lite segt att komma 
överrens men det löste sig snabbt och 
våra grupper jobbade på bra med pro-
blemlösningarna.  

 

Här gäller det att hjälpas åt och inte 
vara rädd att ta i varann. 

På tisdagen vandrade vi iväg  till en 
skog bortom Äventyrsbyn. Där träf-
fade vi på Troll och Alver.  Meningen 
var att Scouterna där skulle försöka 
medla mellan dessa väsen för dom 
kunde inte komma sams. Det blev 
många 
roliga 
stunder 
och väl-
digt het-
siga dis-
kussioner 
emellan 
åt. 

Friluffsarna har varit på 
läger i Gärdsmark 

Skellefteå. 
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En kväll kom brandbilen förbi...skönt 
tyckte många, med tanke på att det 
var så varmt. 

Det fanns två badplatser men dessa 
var rätt så långt att gå till, det tog 
minst 20 min att traska dit. Vattnet 
kokade med ungar när det var som 
värst! Inte helt lätt att hålla reda på 
alla. Men det gick bra.  

Onsdagen var det aktiviteter nära bas-
lägret. Det var mycket skönt för de 
mesta var i skuggan den dan.  

I skogen blev det skogskonst av hög 
kvalitet. Här gällde det att vara le-
dare, observatör, peppare  mm.  
Lyssna, lära, observera, inte alltid 
lika lätt alla gånger.  

Samarbetet fungerade bra här när 
dom skulle gå tillsammans en bit med 
bara stjärten. 

Torsdagen var lika varm som övriga 
dagar, vi gick förbi familjebyn och 
vidare till sista aktiviteterna. Här fick 
scouterna lära sig lite om vilket sätt 
som var bäst när det gällde att koka 
upp vatten och hur mycket ved som 
gick åt.  

Fredagen var marknadsdagen, då 
kommer det folk från när och fjärran. 
Scouterna har fått tillverka saker till 
försäljning, man kunde köpa sur-
strömmingsklämma, palt, måla nag-
larna, dränka en Blåsmarkare...ja vad 
som helst kunde hända där. Mark-
naden fick ihop 225.000 kr denna dag 
till BIAL - Barn i alla länder!  

Friluffsarna hade  under våren gjort 
ett  vildmarksspel...tre i rad...och det 
gick åt som smör i solsken. 

Sista kvällen med gänget, varm cho-
klad och limpmackor det satt fint. 
Barnen trötta men nöjda. Ledarna 
trötta och nöjda. Veckan har varit 
händelserik och lärorik för både små 
och stora. En eloge till de barn som 
var med för första gången, det var 
tufft. Lördagen bjöd på hällande regn 
så vi blev dyngsura. Det slutade regna 
precis till sista gudstjänsten och av-
slutet. Tack Gärdsmark för denna 
gång.  

Här är hela gänget samlat, och jag vet 
då några som redan längtar till nästa 
läger, kanske blir det Klockarträsk 
om 2 år. Patrullriks 2017 blir i Små-
land! 
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Antnäs jaktlubb 

 

Nu har hösten kommit och med den 
har även jaktsäsongen börjat. Det är 
den tid på året som alla jaktintresse-
rade längtar efter. 

I Augusti börjar jakt på sjöfågel, 
skogsfågel, hare och den första mån-
dagen i September startar älgjakten. . 

Under försommaren har vi inom jakt-
klubben planerat för att stödutfordra 
rådjurstammen som finns inom våra 
marker. Vi har under Åke Strand-
bergs ledning tillverkat 3 stycken fo-
derhäckar som vi avser att sätta ut i 
anslutning till Ronningshagen på 
norra sidan av byn.  

 

Arbetet har vi genomfört i vår slakt-
boda vid Kvarnvallen. Vi har varit 7-
8 deltagare som tillverkat foderhäck-
arna som  skall innehålla hö och pel-
lets avsett som foder till våra vilt-
stammar. 

För att rådjuren alltid skall erhålla 
foder under den kalla vinterperioden 
har en planeringslista gjorts där alla 
jägare har tilldelats en vecka var fram 
till våren, när snön har tinat bort. 

 

Vi har samarbetat med Stefan Olsson 
som  kommer att ploga bort snö så att 
vi kan komma fram till de planerade 
foderplatserna. 

I övrigt kan meddelas att älgjakten för 

Antnäs Jaktklubb har börjat på ett 
strålande sätt. 

Vi har skjutit 6 vuxna och  2 kalvar 
under den första veckan. 

Älgjakten fortsätter i oktober  med 
jakt på ett antal kalvar innan vi avslu-
tar jakten på älg för detta år. 

 

 

Håkan Nilsson  Ordf. Antnäs Jaktklubb. 

Foto: Urban Eriksson. 

Håkan Nilsson & Håkan Strandberg 

Åke Strandberg & Leif Larsson 

Medlemsträff i Sörbygården 

Söndagen den 5 oktober var det dags 
för lite medlemsvård. Alla medlem-
mar i Byaföreningen blev inbjuden 
till Sörbygården där det serverades 
varmkorv, kaffe och tårta. Hans Lars-
son från Fritidsförvaltningen i Luleå 
var först ut med att berätta lite om 
fritidsverksamheten här i byn och den 
verksamhet som nu drivs i Sörbygår-
den nästan varje fredag. Från att ha 
varit 10-15 ungdomar så har det ökat 
under denna termin till 40– 45 ungdo-
mar. Det innebär att Sörbygården 
kommer att piffas upp lite med ny 
färg och nya gardiner till att börja 
med. Sen är ju en önskan att få föns-
terna utbytta.  Vill man veta mer  om 
vad som händer kan man gå in på 
Facebooksidan ”Sörbyakidsen” och 
även på Luleå Kommuns hemsida om 
man vill ha kontakt med Hans. Här 
framöver ska det även starta igång i 
Måttsund, om möjligt.  

Direkt efter Hans Larsson kom Arke-
ologerna Carina Bennerhag och  Frida 

Palmbo från  Norrbottens Museum 
och berättade om de Arkeologisk 
undersökning av boplatsgropar i klap-
per på Öberget i Måttsund.  

Dom har alldelens nyss avslutat en 
arkeologisk förundersökning av 
boplatsgroparna. Grävningen har 
gjorts med anledning av att BDX pla-
nerar en täkt på Öberget och då det 
finns fornlämningar inom exploate-
ringsområdet har det varit nödvändigt 
att genomföra en arkeologisk under-
sökning på platsen.  

Vi har tyvärr inte hittat några fynd i 
groparna säger Carina,  

(En teori är att groparna har använts 
som förrådsgömmor eller att de har 
använts vid förvaring av mat, som ett 
slags kylskåp eller skafferi.) 

men vi har tagit flera jordprover ur 
varje grop för att se om det kan ha 
runnit ner några fetter eller andra 
matrester i groparna. Proverna ska 
skickas på analys och vi hoppas verk-
ligen att analyserna ska ge några led-
trådar till hur dessa gropar har an-
vänts! Vid tidigare undersökningar av 
gropar i klapper har det ofta varit ett 
grovkornigt material i botten på gro-
parna, vilket gjort att det varit svårt 
att analysera jorden. För att exempel-
vis fetter ska avsätta sig i marken be-
hövs ett mer finkornigt material som 

binder fetterna.  Spännande fortsätt-
ning följer… 

Esbjörn Granberg berättade om alla 
projekt som var i gång och som höll 
på avslutas. Jobbet på vallarna, sköt-
sel av konstverken, alla evenemang 
som komma ska. Vivi-Ann Strand-
berg förnärvarande ordförande i Bya-
föreningen riktade ett STORT TACK 
till alla som är med och hjälper till i 
Byaföreningen, det är guld värt! Utan 
alla er skulle det inte fungera.  

Sen blev det kaffe och tårta. Sigrid 
Eriksson och Inga Hansson vann var 

sin tårta på lotteriet. 

Grattis! Grattis! 

www.antnas.se   / antnasby@gmail.com   


