Augusti 2022

På gång i Antnäs

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

Välkommen
alla nyinflyttade
till Antnäs
by!

ANTNÄS
SIGNUM
i
Antnäs säger vi
HEJ
när vi möts

Gamla gårdar i Antnäs från förr och nu
Se mer på sid: 6-7

Antnäs 123, Per-OLs, äldre namn Måns. Gården finns kvar på adress Antnäskorsningen 1.
Dåvarande ägare Elon Gustavsson.

Våffeldag på Kvarnvallen
I samband med Solanderledens dag
Söndagen den 28 augusti kommer Byaföreningen att vara uppe
på Fäbodvallen och grädda våfflor.
Hjärtligt Välkommen!
Kl: 11-14
De som vill kan vandra leden
med start vid ICA Sörbyhallen och avsluta med en god
våffla på Kvarnvallen.
Vi har Swish nu.
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Sörbyakyrkan
Antnäs

Din Kompletta Möbelbutik
Bokning: Majvi Johansson,
tfn: 070-2066018
Hämta nyckel på Sörbyv: 47

Skötsel & underhåll:
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www.antnas.se / antnasby@gmail.com

Bagarstuga

Antnäs

Marie Sundqvist,
Tfn: 073-0373681
Lisa Johansson,
Bagarstugan är öppen året om. Tfn: 072-7380500
Ägare: HF-Aktiva
Kvinnor, Antnäs.

Bokning av Sörbygården
Ska ni boka Sörbygården
går det bra att ringa

Marcus Halse
073-5960762
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

Antnäsdagen /Nationaldagen 2022

Så var det äntligen dags igen efter
två år av uppehåll på grund av
pandemi och covid. Antnäsdagen
som har återkommit nu i sjutton år
närmar sig ett jubileum, 2025 blir
det tjugo år. Vi hoppas att kunna
fira denna dag då den kommer
med lite mer festligheter än vanligt.
Men åter till dagen som var, vi
som håller i Antnäsdagen anlände
på Kvarnvallen tidigt på morgonen, fint väder, sol men blåsigt
och tack för det då uteblev myggen. Det var lite att ställa i ordning, alla gosedjuren som alla barn
får när de gått tipsrundan, kolla in
i Trollebo så att kritor och papper
ligger färdigt till de som vill
skapa, starta upp elden på grillplatsen. Aktiva kvinnor har som
alltid ett överfullt bord med goda
bullar och kakor plus hembakade
mjukkakor som uppskattas något
enormt.
Strax efter halv elva kommer Fäbodataxin - Ove och Åke med
traktorer och lövade vagnar fulla
med förväntansfulla barn och föräldrar, det är som startskottet för
hela dagen när dom anländer, sen
väller det in folk och aktiviteterna
är i full gång. Jag hade fått äran att
hälsa alla välkommen och informera lite om hur dagens program
ser ut och sen langade jag grillade

liksom den otroligt snälla häst som
bar alla de barn som ville prova på
att rida, stort TACK till Anders
och Elisa Thorell som kom med så
vacker och snäll häst.
Även Anna-Karin, Nellie, Carina,
Lennart, Håkan, Tomas, Per och
Jonas som serverade alla kokt
kaffe, blandad saft och grillad
korv, fick jobba hårt denna dag.
Marcus som höll i “snickerboa”
hade även han fullt upp med alla
barn som ville prova göra visselpipor eller snickra något. Susanna
och Kristina basade över Lotteri
och Tipsrunda som var otroligt
populärt. Alla barn får ett pris oavsett rätt eller fel svar av frågor.

korvar hela dan.
Klockan tolv hissade vi flaggan
och sjunger bland annat Nationalsången. I år fick vi hjälp av Anna
Sellén och hennes gitarr, Anna

höll även tal och sjöng några
sånger. Det sorliga är att aktiviteterna runt om höll på för fullt så
att många hörde inte vad som sas.
Men vi får kanske tänka om där
om hur det ska funka framöver.
Vår ordförande Vivianne Strandberg delade ut fina diplom till “Vi
uppmärksammar...” Stefan Olsson
och Jonas Olsson Antnäs.
Fyrhjulingen med chaufför Kjell
Olsson fick jobba hårt hela dagen

Vid tvåtiden ebbade allt ut då traktorerna hade åkt och vi pustade ut
och började städa ihop. Vi var väldigt överens om att det blev en
lyckad dag som alltid, med mycket
folk – uppskattningsvis trehundrafemtio om inte fler.
Tusen tack till alla besökare och
till alla som hjälpte till att få ytterligare en Antnäsdag att bli en bra
dag!
/Carina
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"Äntligen blev det nypremiär av bilbingon i Antnäs
och efter att sista omgången nu är spelad vill styrelsen i Antnäs BK tacka alla som lagt ner sin tid och
energi på att hjälpa oss med nystarten. Tack till den
nya bilbingokommittén som lagt ner mycket arbete
på att förbättra evenemanget och tack till alla föräldrar och medlemmar som arbetat under måndagskvällarna. Utan er hade det inte gått!

Ett största TACK till alla våra besökare, både nya
och gamla, som hittat ut till oss i Sörbyarna och som
stöttat vår verksamhet! Vi är otroligt glada att ni besökt oss och hälsar er varmt välkomna nästa sommar
igen!
Hälsningar från Antnäs BK Styrelse

PS. Håll utkik på vår hemsida och sociala medier
där våra vinteridrotter kommer publicera info inför
säsongen. DS"
Vänliga hälsningar
Katarina Kjällman

Ordförande har ordet
Sommaren börja lida mot sitt slut.
Då får vi börja ägna oss åt lite
andra aktiviteter, kanske bär- eller
svampplockning och för en del av
oss älgjakt eller kanske t o m
björnjakt, spännande.
Sommaren har varit bra, den inleddes med aktiviteter som friluftsgudstjänst och den så populära Antnäsdagen på Kvarnvallen.
Vi har även haft en del underhåll
av diverse slag.
Bl.a. har fäbodstugan på Kvarnvallen fått mer färg på sig, klippning och röjning efter vandringslederna, likaså på vallarna, allt för
trivseln.
Alla som besöker vallarna och lederna är imponerade av hur lugnt
och fridfullt det kan vara en dag i
naturen.
Så här kan en dag för mig se ut
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när jag varit på Kvarnvallen några
timmar:
Möttes av en barnfamilj från en av
grannbyarna, de hade tältat under
natten, precis ätit frukost för att
sedan promenera till de andra vallarna.
Nästa besök var också en barnfamilj som kom för att tillaga lunch
vid eldstaden och slutligen besök
av några tyska vandrare.
En annan gång när vi var där för
att rödmåla stugan kom det tre
engelska killar, den ena ganska
trött, lite problem med skoskav
och inte nog med det, de hade en
tid att passa i Antnäs för att hinna
med sista bussen till Luleå, hoppas
det gick bra.
Många andra trevliga möten med
människor från alla möjliga hörn
av världen har det blivit.
Jätteroligt att just vår fäbodvall
har blivit så ”populär”.

Nu ser vi fram emot att se många
på Kvarnvallen när det är dags för
Solanderledens dag, vi ska grädda
våfflor på Kvarnvallen den dagen.
(se separat program på sista sidan.)
Med hopp om en fortsatt fin sensommar och höst.
Ordförande
Vivi-Anne Strandberg

Invigning av Sörbygården
Nu gör vi ett nytt försök att återinviga Sörbygården efter en viss
upprustning. Någon gång i höst
kommer det att ske. Alla är välkommen att delta.
Håll koll mer info kommer...

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.

Sörbyakyrkan informerar
Snart kommer du få höstens första Månadsblad från
Sörbyakyrkan i din brevlåda. Där står det när olika mötesplatser öppnar igen.

30 gäller i
HELA byn!

Vi kommer i höst inbjuda till två nya grupper. Det ena
är fyra tillfällen för föräldrar att mötas och samtala och
det andra är Livsberättargrupp där vi delar minnen och
erfarenheter från våra liv.
Mer information i Månadsbladet. Ring gärna om du
undrar något mer eller vill anmäla dig.
Hoppas att vi ses i Sörbyakyrkan
Susanne Larsson, diakon 0920-27 70
73, susanne.m.larsson@svenskakyrkan.se
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Gamla gårdar i Antnäs förr och nu/ del 1

Antnäs 73 med gårdsnamnet Hämers, Norrbyvägen 30.
Dåvarande ägare Alida Vikström.

Schwidja eller Sundkvists, Antnäs 310. Huset finns kvar på Klintegårdsvägen 15. Dåvarande ägare Axel Sundkvist.

Antnäs 352. Nuvarande adress Norrbyvägen 48. Hemgård för bröderna Simon och Gösta Ruuth. Foto omkring mitten av 1900-talet.

Bildkälla för det äldre bilderna är Luleå
Kommuns stadsarkiv.
Fotograf okänd 1963.
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Idag 2022

Gamla gårdar i Antnäs förr och nu

Antnäs 55, Englurs - Englunds, Sörbyvägen 16.
Dåvarande ägare Helge Ahlström.

Idag 2022

Antnäs 320, Grankvist (den gamla gården). Ett
äldre gårdsnamn är ÅL-Pers. Huset finns kvar på
Mantalsvägen 8.
Dåvarande ägare Henry Grankvist.

Antnäs 811 med gårdsnamnet Bäri. Huset var en
kort tid vitmålat som på bilden. Byggnaden finns
kvar något tillbyggt med adress Norrbyvägen 22
A-B. Dåvarande ägare Nils Nilsson.
Bildkälla för det äldre bilderna är Luleå
Kommuns stadsarkiv.
Fotograf okänd 1963.

Hör gärna av er
Jag har alltid varit intresserad av gamla gårdar och har
funderat länge på att göra ett bildreportage om gårdarna i Antnäs. Har ni någon bild på huset från förr
skicka gärna eller hör av er till mig så sätter jag in bilden i nästa blad.
charina.lundstrom45@gmail.com
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www.antnas.se / antnasby@gmail.com

