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Hej!
I din hand håller du nu tredje utgåvan av:
Vattugården-Ed-Norrflärke-Kubbe - Nytt,  
VENK-bladet. En hel del information är densamma som förra året,
men det är uppgifter som är bra att ha.

Föreningarna i våra byar försöker här sammanfatta:
Vad som händer...
Vad som finns...
Vad vi är...
Vad vi var...
Vad som helst ... Ja listan kan göras lång.

Vårt mål är att dela ut denna lilla skrift en gång om året.
Men vi behöver din hjälp. Mata oss med saker som vi kan skriva
om i nästa blad. Det kan vara aktiviteter, historia nya företag eller
något annat som Du tycker är viktigt.

Vi som jobbat med detta är:

Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförening
Stefan Jonsson
Ylva Johansson
Christine Persson
Bo Kristoffersson
Gun-Britt Hägglund

KNIF - fotboll
Evert Mårtensson

KNIF - Flärkenbadet 
Kerstin Edholm

KNIF - orientering
Elin Sandström

KNIF - Styrkelyft
Urban Forslund

EFS
Birger Persson
Gunilla o Inge Byström

Norra Anundsjöåns FVO
Ronnie Byström 2



Information
Information om olika aktiviteter delas på många olika vis.
Anslagstavlor finns vid: 
Naturrastplatsen, Byatorget, KNIF IP, Bygdegården/Skolan, 
Vägen till badet (pumphuset), Flärkebadet 
Norrflärke Allservices verkstad och på Stentippen.

Håll också utkik i brevlådan. Med jämna mellanrum kommer 
spännande lappar.

Det finns ett antal ställen i sociala medier där man kan hålla sig 
uppdaterad om vad som händer:
(uppdatera oss gärna till nästa nummer)

Facebook:
Grannarna
Sagavägens fiber ekonomisk förening
KNIF - innebandy
Kubbe Norrflärke IF Styrkelyft
Tävlande i KNIF styrkelyft
Kubbe Norrflärke IF styrkelyft för barn, ungdomar och vuxna
Kubbe-Norrflärke IF - orientering
KNIF Gympa
Norra Anundsjöåns Fiskevårdsområde
KNIF medverkan i O-ringen 2018

Instagram:
kubbenorrflarkeif
Kubbe Norrflärke IF Styrkelyft
knif.styrkelyft
#norrflärkesportcenter

Hemsidor:
www.knif.se
www.kubbe-norrflarke.se
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Vi byggde en bro...

I många år har vi drömt om att återuppbygga den raserade bron över Norra
Anundsjöån mellan Flärkenbadet, innanför Kubbe Camp mot Långvattnet.
2017 var det år när den drömmen gick i uppfyllelse.

Allt vi skrev om i 2017 års VENK-blad har gått i uppfyllelse. Ca 100 personer
ville jobba och fixa fika. Det blev så många att en del knappt hann med att få
någon arbetsuppgift.

170930 kl 13.00 invigdes bron med pompa och ståt. Det bjöds på tal, dikter
trumpetfanfar, bubbel och bakelser designade speciellt för dagen. 
Glenn Norlund fick den stora äran att vara talare under invigningen.

Kubbeborna samlades på Kubbesidan av bron och Norrflärkeborna på
Norrflärkesidan. När ”banden” klippts av respektive bys byåldermän möttes
alla på mitten av bron. Och tänk - den höll.

På kvällen kunde man fortsätta att fira på Höstpuben.

Bron har också fått ett namn genom en förslagstävling. Vinnande bidrag blev
”Lajabron”, inlämnat av Anders Svensson. Domarna var eniga.

1896 (se bild) gick ”Lajabäcken” från Flärken
och mynnade ut ungefär där vi har placerat
bron. Senare så ville bönderna sänka sjön
för att komma åt mer åkermark och då 
gjordes en ny konstgjord bäck vid badet.
Den som finns där än idag, ”nya Lajabäcken”
Namnet Laja kommer troligen från att det 
brukade stå mycket fisk Löja = ”Laja” i
bäcken förut.
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Bilder från 
byggnation 
  och
   invigning 
    av 
     Lajabron.
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Förslag på 4 km motionsslinga, 
över bron ut mot KNIF fotbollsplan.
Tack Fredrik Andersson för bilden.

Man kan även ta höger efter bron och 
komma till Långvattnet, gå
runt Granviken och över Vattugården.

Motionsmöjligheter
sommar som vinter

Här har vi prommenerat, åkt skidor och
skoter under vintern 17/18.
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saker händer hela tiden.

Vad är mer på gång?

Många av ovan nämnda aktiviteter återkommer. Håll utkik efter
annonser, anslag och lappar i brevlådan.
Vi har som mål att färdigställa uppföljningen av Boken Om Oss under året.
Glöm inte att besöka oss på Byatorget under Bredbydagen den 2 juni.

Vill du hyra lokal för fest, möte eller annat i bygdegården?

Kök + matsal
Gymnastiksal + dusch
Övriga ytor
Samtliga ytor

För att hyra:

För att bli medlem:

Bankgiro: 862 - 1872

Medlemmar
200:- / tillfälle
  70:- / timme
  50:- / tillfälle
500:- / tillfälle

Gunilla Svensson,       0661-211 63

Annetthe Mårtensson, 0661-212 14

Swish: 123 059 27 66

Icke medlemmar
400:- / tillfälle
100:- / timme
  50:- / tillfälle
700:- / tillfälle
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Vad har hänt sen sist?
Våra föreningar består av en samling aktiva personer,  

Sedan förra VENK-bladet kom ut har vi bl.a:

* Ordnat glöggafton vid skolan. 
* Fixat en marknadsloppis med servering av Blöte på kvällen.
* Deltagit i Konstrundan i Anundsjö 1a Maj.
* Presenterat byarna/föreningarna vid Bredbydagens Byatorg. 
* Haft två trevliga pubar.
* Anordnat städdagar genom byarna.
* Byggt en bro över Anundsjöån och när den var klar genomfört en 
   pampig invigning
* Jobbat med ny utgåva av Boken Om Oss.
* Ordnat nationaldagsfirande på Arneberget
* Pulkadag i Grytåkersbacken
* Café och hamburgerkvällar vid Flärkenbadet
* Sång- och musikcafé med Ewy & Bror Munther
* Tjejfrukost i skolans matsal
* Skrotinsamling till förmån för byns föreningar
* Skördefest - lunch på bygdegården
* Fiskepremiärer i Valmtjärn och Åskasjön
* Arrangerat ett antal styrkelyftstävlingar

* Simskola vid Flärkenbadet



Tema ”Våra berg”

På följande sidor 
vill vi slå ett slag för 
några fina utflyktsmål.
Våra berg.
På nästa sida finns 
karta där bergen och 
lämpligaste vägen att ta
sig till toppen finns 
utmarkerade.

Välkommen till 
NATIONALDAGSFIRANDE

vid flaggstången
på Arneberget i Kubbe 
den 6/6 2018 kl 11.00.

Ta med eget fika och ett glatt humör!
OBS! Stigarna kan vara blöta

Flaggstångskommittén

8



9

Arneberget
Här är stigarna gulmarkerade
på träden.

Skogsbilväg som går 
in vid Tony Eriksson.

Arnebergets utsiktspunkt.
Njut av vyn.
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Vid kraftledningen
finns en vändskiva
att parkera vid.
Man kan även följa
kraftledningen till
Håberget. Kan 
vara blött bitvis.

Den bekvämaste
stigen att nå
Håberget.

I första kurvan efter
Orravattsvägen
börjar en stig.
Parkera här eller
vid skolan.

Håbergets utsiktspunkt.
Njut av vyn.

På kartan är de rödmarkerade
de mest bekväma att gå.

Orravattsvägen

Nya skogsbilvägen
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Vy från Vattugårdsklocken påsk 2018
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Från Kubbeberget. Vinter och sommar.
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Kubbe - Norrflärke kanotled

Kanotleden är en slingrande ca 17 km lång och består mestadels 
av lugnt vatten. Den är mycket lämplig för barnfamiljer. 
Kanotleden startar vid Djupmyrforsen väster om Kubbe och 
slutar vid Nysjön. 
Sträckan tar ca 6 timmar att paddla och det finns många rastplatser
som man kan stanna till vid. 
Har man tur så kan både älg och bäver ses längs leden.      
Vill man bada efter turen så är sjön Flärken ett bra alternativ. 

Sevärdheter
Leden passerar ett gammalt kulturlandskap med varierande
inslag av skog och åkermark. 
Kubbe by är Sveriges längsta radby och i Norrfläre kan man 
se de karakteristiska ladorna vid sjön Flärken.

Fiske

För den fiskeintresserade, så ingår kanotleden i 
Norra Anundsjöåns FVO. 
Vid Byatorget finns en enklare fiskekortsautomat.

Att tänka på
• Kanoterna skall alltid återlämnas i samma skick
  som när du lånade dem - väl rengjorda.
• Skräpa inte ner - ta med dina sopor hem.
• Gör endast upp eld på iordningställda platser.
• Paddla ej närmare än 100 m från dammluckorna
  i Nysjön.

Kanotuthyrning
• Björn Mårtensson, 070 241 26 32

Nya familjevänliga kanoter.
Två nya kanoter har inköpts i år;

Kom och titta på dom hos oss på

Byatorget, Bredbydagen, den 2 juni.

med plats för två vuxna och två barn.
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Norra Anundsjöåns FVO
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Fiskevatten och fisk

Agnsjön, Brattsjösjöarna, Djuptjärn, Skarvtjärn, 
Stor-Flärken, Vårtsjön, Långvattnet, Byttatjärn, 
Mossavattnet, Flärken, Björntjärn
Gädda, Abborre

Trehörningstjärn, Valvtjärn, Långtjärn
Öring, Abborre

Åskasjön
Regnbågsutsättning, Abborre

Valmtjärn, Piperåtjärn
Rödingutsättning

Iljarstjärn
Bäckröding, Abborre

Remmarbäcken, Järbäcken, Rötjärnsbäcken, 
Trehörningstjärn,Gäddtjärnsbäcken, Grönmyrbäcken
Öring, Bäckröding

Info

Fiskekort
Fiskekortsautomater: 
Åskasjön, Byatorget i Kubbe
 
Åkerströms i Bredbyn                        0661-105 80
Dagskort på nätet:                            www.ifiske.se

Kontaktpersoner:
Hans-Erik Mårtensson 0661-212 / 070-286 89 44
Ronnie Byström                             070-226 55 91

Läge
Norra Anundsjöåns FVO ligger ca 5 mil nord-
väst om Örnsköldsvik. Åk väg 348 till Kubbe.

Vintertid plogas ej vägarna till Stor-Vårtsjön,
Långtjärn, Trehörningstjärn och Valvtjärn om 
inte annat anges av fiskekortsförsäljarna.

Regler
* Gäddsax är förbjudet att använda.
* Särskilt fiskekort erfordras för: Trehörningstjärn, Långtjärn, Valvtjärn, Stor-Åskasjön, Piperåtjärn och
  Valmtjärn.
* Fiskekortet gäller ej i följande sjöar: Lill-Åskasjön och Klockstjänr pga att dessa är utarrenderade.
* Minimått för ädelfisk är 25 cm.
* Förbjudet att meta fisk med mask ovanför Granåbron.
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Kurstillfälle
 
16 juni 
Förbättring av lekbottnar

Kontakt:
Ronnie Byström
070-226 55 91



Framtidens 
fiskeeldorado

skapas idag

Fiskepremiär Åskasjön

Handikappanpassat vid Långtjärnen

Landgång runt 

Näcken?
Nej - Bosse Bergqvist18

Åskasjön



www.knif.se
Kubbe/Norrflärke IF bildades 1936. Då hade man redan spelat fotboll  
sedan 20-talet. På KNIFs hemsida hittar du mer information och historia 
om föreningen.Läs gärna erbjudandet om ”Allaktivitetskortet”. 
Kontakt: Tomas Isaksson, ordförande, 070-262 55 87 

Flärkenbadet ligger vid sjön Flärken i Norrflärke och är ett av kommunens 
trevligaste familjebad.  Här bedrivs varje sommar utomhussimskola. 
Kontakt: Kerstin Edholm, 070-205 71 52

Fotbollssektionen består idag av ett seniorlag som spelar i Div 6.
Kontakt: Evert Mårtensson, 070-230 71 97

Innebandysektionen
Här spelas innebandy på motionsnivå för alla åldrar.
Kontakt: Jörgen Rantala, 070-608 21 88

Vig söndagkvällarna till yoga och du är fullt rustad inför den 
kommande arbetsveckan.
Kontakt: Anette Edholm, 070-665 52 20

Styrkelyftsektionen har ett välutrustat gym i Bygdegården/Skolans lokaler. 
Här kan du som medlem träna dygnet runt. Gymet är avgiftsbelagt.  
Läs mer på KNIFs hemsida eller 
Kontakt: Urban Forslund, 070-358 33 86

Gympasektionen
Här gympar vi tillsammans i skolan/bygdegårdens gymnastiksal. 
Våra engagerade ledare ser till att du håller dig vältränad.
Kontakt: Ylva Johansson, 070-675 42 88

Orienteringssektionen - är aktiv och det arrangeras träningar varje 
söndag i stort sett hela sommaren. (se sid 22) 

Håberget är under framställning.
Kontakt: Elin Sandström, 070-583 11 96 

Vintermotionssektionen 
Från och med 2017 kan man nu även tävla för KNIF i längdskidåkning.
Kontakt: Birger Svensson, 070-394 63 74

Motorsektionen är den nyaste sektionen i KNIF. Tack vare den
kan KNIF ställa upp med tävlande i enduro.
Kontakt: Fredrik Andersson, 070-309 75 19

19

En ny orienteringskarta över 

Motionsbingo 

Kontakt: Anetthe Mårtensson, 070-621 88 14



KNIF Styrkelyft
Text och bild Edvin Forslund

Styrkelyftets framgångssaga i Kubbe-Norrflärke och ute i världen

Urban Forslund är sedan före millennieskiftet en rutinerad  styrke-
lyftare som deltagit på ett flertal senior-SM. Sedan Urban flyttade till
Norrflärke och etablerade Kubbe-Norrflärke styrkelyftsverksamhet 
år 2006 har drygt 40 lyftare registrerats genom KNIF. Det har både 
kommit och gått lyftare sedan dess. Det har förekommit perioder där
det inte funnits en enda lyftare från KNIF som tävlat, trots att vi 
arrangerat tävlingar på hemmaplan. Är det meningen att ge upp när
intresset för att tävla avtar? Vet inte, men det är inget beslut Urban
tagit. Istället fortsätter man att välkomna intresserade, nyfikna och 
ibland smått blyga lyftare till vår varma familj. Några nappar, andra
inte. Detta har lett till att vi i dagsläget  har fler aktiva lyftare än
någonsin och vi bidrar till en allt mer hårdare konkurrens  i svenskt
styrkelyft.

Höjdpunkter sedan 2014.
September 2014 
Urban Forslund gör comeback på lyftarscenen efter en påtaglig 
axeloperation.
December 2016   
Lucas Byström slår svenskt ungdomsrekord med ett lyft på 60 kg. 
Viktklass 53 kg.
Mars 2018  
Cina Mohlin tar ett brons på veteran-EM i klassiskt
styrkelyft i Helsingborg. Dessutom ett delgrensguld i bänkpress
April 2018 
Edvin Forslund vinner VM i bänkpress för  ungdomar i Sydafrika. 
Slår även svenskt ungdomsrekord i bänkpress, 185 kg. 
Viktklass 93 kg.
Linnea Forslund sätter svenskt ungdomsrekord i klassiskt marklyft 
med ett lyft på 130,5 kg. 
Viktklass 57 kg.
Jonas Edvardsson tar KNIFs första junior-SM medalj i klassiskt styrkelyft. 
Viktklass 120 kg.
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1 2

3 4
5

1. Cina - 
    delgrensguld 
    i  bänkpress.
2. Edvin med 
    guldmedaljen.
3. Cina - brons 
    i styrkelyft
4. Linnea  
    Forslund
5. Jonas 
    Edvardsson 
    laddar.

Hur blir man världsmästare?
Det finns många faktorer till varför jag lyft mest i bänkpress. Den viktigaste
anledningen jag dock vill understryka är att det krävs en helhjärtad insats.
Och då inte bara på tävlingsdagen, utan vägen dit. Att stort sett varje beslut
jag tar i vardagen är en förutsättning till att jag ska kunna förbereda mig så
väl som möjligt för att en dag lyfta mest i världen.  För mig finns det inget
”Jag kan inte träna idag” eller ”Jag orkar inte gå till gymmet idag”. Det är klart
olika från dag till dag hur taggad man är på att träna, men i sammanhanget
är det totalt ointressant. Vajre gång jag tvekar det minsta lilla på om jag ska
träna idag eller inte får det mig att tänka på vad mina framtida konkurrenter
gör just nu. Högst troligt är de på väg till gymmet. De vill också en dag lyfta 
mest i världen. Den tanken är tillräckligt motiverande för att jag ska väskan 
och med raska steg ner till träningslokalen och utföra mitt träningspass.
För att spinna vidare på vad helhjärtat innebär måste sömn och kost nämnas.
Enligt mig, den absolut tråkigaste delen, men ack så viktig. I denna sport 
förhåller man sig dessutom till viktklasser som ej får överskridas.  Därför 
måste man hitta en balans mellan att få i sig det man behöver men samtidigt
inte överskrida viktklasssen.
Allt detta, vecka ut och vecka in. Att verkligen anstränga sig, och menar jag
verkligen ANSTRÄNGA sig. Och när du anstängt dig lite till, då står du där 
högst upp på pallen. Med en guldfärgad medalj hängandes runt dint
trötta nacke.

Edvin Forslund 21
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KNIF  
Orientering 2018  

 

 

Försäsongsträningen har redan börjat med löpträning torsdagar 19.00 med utgångspunkt 

Norrflärkeskolan. 

Den 6 Maj drar vi igång med orienteringsträningarna som kommer vara söndagar 18.00. Ny� för i år 

är a� teknikträningarna kommer a� vara utspridda över säsongen. Under teknikträningarna får man 

träna sin orienteringstekniska kompetens oavse� utgångsläge, passar alla! 

Platsen för orienteringsträningarna varierar. Ansvarig för träningen hänger upp en orienteringsskärm 

vid Norrflärkeskolan där platsen för träningen framgår. På träningarna finns minst 2 stycken banor. En 

bana är cirka 2 km och är förlagd i huvudsak e�er ledstänger. Den andra banan är cirka 4 km och lite 

mer krävande, både orienteringsmässigt och fysiskt. 

 

 Dag Tid Ak�vitet  Ansvarig 

Maj 6/5 18.00 Teknikträning, militärförråden Lars/Sara 

13/5 18.00 Träning   Isak Mannelqvist 

20/5  18.00 Träning   Olle Danielsson 

27/5  18.00 Träning  Tobias Mårtensson 

Juni 3/6  18.00 Teknikträning Sven-Eric Juneberg 

10/6  18.00 Träning  Jennie Mårtensson 

17/6  18.00 Träning  Sven Sandström   

24/6  18.00 Träning Jan Sandström 

Juli 1/7  18.00 Träning   Rolf Edholm 

8/7 18.00 Träning  Jörgen Tellström 

  Uppehåll 

Augus� 5/8  18.00 Träning   Birger Svensson 

12/8  18.00 Träning  Hans-Erik Mårtensson 

19/8  18.00 Träning   Sara Arnmark 

26/8  18.00 Träning special, med korvgrillning Elin/Björn 

 

 

Se hemsidan för uppdaterad informa�on. www.knif.se  

KNIF Orienteringssek�on 

Elin Sandström, Sara Arnmark, Jennie Mårtensson 



KNIF ska nu under 2018 vara med och arrangera O -Ringen Höga Kusten 2018, kanske mer känt som 

”5-dagars”. Det är ett av världens största orienteringsäventyr och det beräknas komma ca 20  000 

deltagare som stannar en hel vecka! Tävlingen har sitt centrum i Örnsköldsvik och tävlingsarenorna 

kommer att vara i Sund  2 dagar, Backsjö 2 dagar och sista dagen på Skyttis. Det kommer vara stor 

camping i Svedjeholmen men även på lite olika ställen inne i stan. Kring Fjällräven Arena så kommer 

O-Ringentorget att vara med mässor, utställare och olika aktiviteter.  

KNIF är med som medarrangör och i dagsläget har vi 150 funktionärer som vill ställa upp och jobba 

för KNIF, helt otroligt ! Funktioner som har KNIFare representerade är tex: Röjning, Bygg, VVS, 

Kioskförsäljning, Kontrollutsättning, Barnpassning, Camping - och boendevärdar, vätskeutdelning, 

parkeringsvakter, tävlingsadministration, deltagarservice etc..   

Det behövs funktionärer dygnet runt så det finns något vare sig man vill jobba tidigt på morgon eller 

om man hellre vill jobba natt -skift. Det behövs fortfarande mån ga funktionärer så om du kan tänka 

dig hjälpa till så får du gärna anmäla ditt intresse! Självklart får man jobba med någon man känner!  

Kanske du vill jobba i en av kioskerna på campingen? Sara Arnmark är ansvarig för dessa så prata 

gärna med henne om du k an tänka dig det! Eller vill du hellre jobba i en fartig kiosk ute på 

tävlingsarenan? Där är det stora kiosker med ca 25 personer som jobbar samtidigt. Där har vi en 

”Anundsjökiosk” dit vi försöker placera funktionärer från Anundsjö. Här kan man få göra al lt från 

kassahantering, kaffekokning, stekning av hamburgare etc.  

Kan du tänka dig att hjälpa till på parkeringen? Hit behövs det många och det är flera Anundsjöbor 

som kommer hjälpa till där.  

Ungdommar från 13 år får gärna vara med att hjälpa till också. Lämpliga uppgifter kan tex vara 

försäljning av godisremmar eller att hjälpa till på barnpassningen.  

Kan du tänka dig hjälpa till så får du gärna anmäla dig på oringen.se/funktionär2018. Eller prata med 

någon av KNIFs funktionärsgrupp: Lars Sandström, Sara  Arnmark och Jennie Mårtensson.  

Alla som ställer upp som funktionärer får en T -shirt och om man jobbar minst 4 dagar så får man 

även en jacka. Det kommer troligtvis bli något KNIF -arrangemang för alla som varit med och hjälpt till 

också, det är nog inget som ni vill missa!  

Det är ett otroligt stort arrangemang och det är svårt att förstå hur stort det egentligen är. KNIFs 

deltagande som arrangör kommer vara viktigt för föreningens utveckling. Både i det avseendet att 

föreningen kommer få ihop en slant men  även möjligheten att själv sedan kunna arrangera egna 

orienteringstävlingar. Kunskapsutbytet som detta innebär är otroligt viktigt!  

Elin Sandström 23



Flärkenbadet - för alla - hela året.

2017 kunde man men jämna mellanrum  
ta en fika eller äta en hamburgare på 
Café Flärken. Mycket uppskattat 

Badkommittén hälsar alla välkomna 
att ta årets första dopp.

Kontakt: Kerstin Edholm, 070-205 72 52

13

Långfredag 2018

Simskolan blir i år v. 28-29.
Alla barn födda 2011-12 erbjuds i år gratis 
simundervisning genom kommunen.
Mer information på www.knif.se
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2018-05-21 19:00
Kubbe-Norrflärke IF - KB 65 2

2018-06-04 19:00
Kubbe-Norrflärke IF - Långsele AIF

2018-07-02 19:00
Kubbe-Norrflärke IF - Björna IF 2

2018-08-06 18:00
Kubbe-Norrflärke IF - Lugnviks IF 

(Högakusten 2)

2018-08-20 18:00
Kubbe-Norrflärke IF - Hägglunds IoFK 2

2018-09-01 12:00
Kubbe-Norrflärke IF - Sidensjö IK 2



För dig som vill stanna hos oss en stund

Kubbe Camp
Vill du campa annorlunda?  
Sov i ett kobås.
Här landar du lätt kanoten, 
lagar din middag över  
öppen eld och sover gott i den 
gamla sommarladugården.
I storladan finns sittplatser för 
ca 25 pers.
Kontakta: Björn Mårtensson, 
070-241 26 32

Noras
Här finns två lägenheter för
uthyrning. I skrivande stund är
dock båda uthyrda.
Kontakta: Christine Persson
070-606 60 21

Charmigt torp
som kan hyras veckovis hela
året. 
Kontakta: Tore Sellin
070-581 20 07
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Till glädje för gympa, 
yoga, innebandy, och 
skolans alla aktiviteter
har golvet i gympasalen
-bygdegården bytts ut 
under våren 2018.

Nytt golv

Ny bok
Som ni säkert vet har vi under några år jobbat på att göra en 
uppdatering av Boken Om Oss som senast trycktes år 2000.
Vi hoppas det blir klart i år.
De sidor som innehåller människor och hus, kommer

förhoppningsvis att finnas utskrivna till Bredbydagen den 2 juni.

Vi finns då på Byatorget. Detta är ABSOLUT SISTA CHANSEN

om ni vill göra någon förändring i det material som finns idag.

                                                                                           Mvh Christine Persson

27

Kom och titta!

BGFs Intressekommitté har tagit fram en kalender där inplanerade
aktiviteter finns uppskrivna. Den delas också ut i brevlådorna.
Sätt den gärna på kylskåpet så ni har koll på vad som händer.

Nytt - en aktivitetskalender



EFS i Norflärke är en aktiv församling.På nästa sida syns bilder från det stickcafé som initierats av medlemmar i EFS.
28



STICKCAFÉ  i   NORRFLÄRKE

Stickcafét i Norrflärke som
initierats av EFS fortsätter
att producera fantastiska
alster.

Här är några exempel.

Även i år ställde man ut
under Konstrundan 1 maj.
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Skolans upptagningsområde spänner över ett stort geografiskt område.
Solberg, Seltjärn, Risbäck, Hädanberg, Nordsjö, Gålberget, Kubbe,
Norrflärke, Vattugården och Ed är byar som ingår 

Silverkannans barn är 1-3 år och Guldklimpens barn 4-5 år.

På förskolan tillbringas mycket av tiden ute, t.e.x. i vår ”Pysslingskog”.

Välkommen till skolan i Norrflärke

I Norrflärke skola finns förskola, 6-årsverksamhet, 1-3 verksamhet,
4-6 versamhet samt fritids. Totalt 74 barn.
40 barn i skolverksamheten 1-6, 18 förskolebarn i Silverkannan och
16 förskolebarn i Guldklimpen. Personalen uppgår till nio anställda.

Under höstterminen 2018 har det bytts fönster i delar av skolans
nedervåning.

30



Minns ni 70-talet?
Då hela Sverige stannade
när Ingemar Stenmark åkte.
27 april stannade hela
Kubbe/Norrfärke på samma
sätt. Då tog Edvin Forslund
guldmedalj i ungdoms VM.
Här kollar Norrflärkeskolans
elever på bragden.

Det finns mycket kreativitet
på Norrflärkeskolan. Man
bygger kojor av lastpallar,
fingervirkar, får besök av
tomten och man älskar det
nya golvet i gympasalen.
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Årets gästskribent är Ingemar Olsson, 
född och uppvuxen  i Kubbe.

Här berättar Ingemar om den nya tavlan med kulturnamn som är
skapad och uppsatt.

Kulturhistoria:
Från en tidigare studiecirkel 1974-75 ”Bygd i förvandling” har en ny
uppdaterad version skapats. I korthet är det äldre namn på platser inom
Kubbe by som numrerats på en karta och med lite kuriosa därtill.
Av det har det skapats en tavla i A2 format, som är uppsatt  i den
gemensamma Bygdegården.
Har också funnits möjlighet att köpa en egen i A2 format.
Utklipp från kartan:
91 Kogröbba, 99 Gruvhôle, 100 Minnesmärke av branden.
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Kubbeberget brinner den 17 juni 1917. 

 

”den 17 juni 1917 skickade Katarina Mårtensdotter, g.Svensson  

(a Anners-Schvenns-Kass) någon av sina barn med lite aska ur  

spisen att tömmas ut bakom ladugården. Någon minut senare  

kom Katarina Christofferdotter, g.Nilsson född 1888 (a Bakk-Oll-Karin)  

som då bodde där för närvarande Göte Nilsson bor, till sitt  

föräldrahem hos Christoffer Persson. De hade som brukligt flyttat  

ut till sommarbostaden (Kerstop Pers bôkkä-stugern). 

När hon öppnar dörren ser hon genom gavelfönstret rök  och en liten  

eld där askan hade blivit tömd. Hon sprang allt vad hon orkade dit  

och ropade att elden är lös. På denna korta tid hade elden fått  

ordentligt fäste och de som fanns till hands kunde inget annat göra  

än att släppa ut korna ur ladugården och försöka rädda det som gick.  

Elden svepte uppför Kubbe berget och det lär ha låtit ungefär   

som då åskan går. Flera hus och ladugårdar brann upp.  

Mårten Eriksson hade en sommar ladugård intill bergfoten och  

en gärdsgård som slutade i en hög grindstolpe med en överliggare  

fastspikad i grindstolpen och i ladugårds knuten, med en grind i  

grindhålet. När folk kom dit brann det i gärdsgården, grindstolpen  

och i halva överliggaren. Några minuter till och ladugården med  

spåntak hade varit förlorad. 

En gemensam mangelbod nere i bäcken, brann också upp.  

Hela byn hjälpte till att timra upp den stora nya gården åt Anders  

Svensson , i stället för den som brann upp. Ladugården hade också  

brunnit upp, men om han fick  hjälp  med att bygga upp den är  

f.n. obekant. Pelle Westberg förlorade bl.a. ett härbre.  

Bud gick så småningom till Hädanberg, som kom med folk till  

baksidan av Kubbe berget och tände moteldar. På så vis fick  

man kontroll över branden.  

En berättelse om branden på Kubbeberget nedtecknad av
Ingemars pappa, Herman Olsson.
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Det berättas att det kom en mängd djur ut ur skogen och att ormar
hade en otrolig hastighet när de ringlade ner till åkern.
I mitten av 1940-talet fanns det inte mycket till skog uppe på berget,
vintertid var det som ett kalt fjäll. Sen när växtligheten kom igång
gick det otroligt fort att berget blev skogsbevuxet.

I västra delen av branden uppe på berget finns en tall kvar med
årtalet 1917 inristat. Aska är det mest förrädiska man kan tänka sig,
flera dagar gammal aska kan mycket väl innehålla glöd.

En annan reflektion, tänk vad som kunde ha hänt om det varit en
annan vind den dagen.

Foton från slutet av 1940-talet med vy av Kubbeberget.
Flickorna på bilderna är Kajsa Forsber (f Olsson) och 
Brita Olsson (Nilsson).



35

Ett nytt minnesmärke av branden 1917 är uppsatt.

Sommaren 2017, 100 år efter branden har ett minnesmärke satts
upp på Kubbeberget av Ingemar Olsson.
Det är den västra gränsen för branden, där det tidigare fanns en 
tall som det var inhugget ”1917" i.

Gör ett besök:
Utgå från Vindskyddet vid Flaggstången. Minnesmärket finns
ca 400 meter i väst nordvästlig riktning från Vindskyddet.
(relativt lätt terräng uppe på berget).
Hittar ni märket så kolla också på den stora runda stenen som
är kluven mitt itu som en tomat, finns i närheten.



  

Ja det var allt för den här gången.
Hoppas Du hittat något som intresserade dig bland våra byar.
Eventuella stavfel bjuder vi på.
Påverka gärna vad nästa nummer kommer att innehålla.

Vi som jobbat med denna skrift tar gärna emot tips och ideér.
Besök oss också under Bredbydagen den 2  juni. 
Vi har ett marknadsstånd med lite roligheter då.

Ha en underbar sommar 2018!

Hälsningar från:

Kubbe-Norrflärke Bygdegårdsförening
Kubbe-Norrflärke Idrottsförening
EFS i Norrflärke
Norra Anundsjöåns Fiskevårdsområde
Och lite annat ”löst folk”.

gm/
Christine Persson
070-606 60 21
perssonchristine@gmail.com

Bygden som har ALLT

Foto: Anny Eriksson


