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VENK-bladet 

Välkommen till
attugården, d, orrflärke & ubbeV E N K

2019
- ett levande kultur-

och odlingslandskap i Höga Kustens inland



Information
Information om olika aktiviteter delas på många olika vis.
Anslagstavlor finns vid: 
Naturrastplatsen, Byatorget, KNIF IP, Bygdegården/Skolan, 
Vägen till badet (pumphuset), Flärkenbadet 
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 
informerad 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

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

Hemsidor:

www.knif.se

Bygdgårdsföreningen har en ny hemsida som fortfarande har  
en lite lurig sökväg:
www.kubbe-norrflarke.se

www.bygdegardarna.se/kubbe-norrflarke/



Hej!
I din hand håller du nu fjärde 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 & Edvin Forslund

EFS
Birger Persson
Gunilla o Inge Byström

Norra Anundsjöåns FVO
Ronnie Byström 2

Björn Mårtensson

Nya företag

På sidorna 4-6 presenterar
vi fem nya unga företagare
som startat upp sina verk-

samheter sedan sist.

Jätteroligt!
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Anundsjö MVS AB

Anundsjö MVS startades 2018 av Jimmy Eriksson och Andreas Forsberg.

Killarna erbjuder:
Reparation av traktorer och maskiner inom många branscher, även skog.
Personaluthyrning inom detta segment. 
Avancerad trädfällning och diverse jobb inom skog.

Vill du anlita Anundsjö MVS AB?
Ring:
Andreas 070-242 12 80
Jimmy    070-241 39 03
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Bygdens absolut färskaste 
företag, en bilverkstad, drivs 
av Anders Edholm i Norrflärke.
Han startade upp verksamheten 
i januari 2019 i det som tidigare var
gårdens ”dyngkas”.
Snacka om uppdatering.

Verksamheten bedrivs än så 
länge som en bisyssla, eftersom Anders också jobbar som 
vindkraftstekniker och även har små barn.
Idag är det mest kvällar och helger som ägnas åt skruvandet i bilar, 
men målet är att kunna jobba två dagar i veckan i verkstaden.

Anders kan ta sig an de flesta bilmärken, framför allt lite äldre bilar
där fabriksgarantin är avslutad.
Ett samarbete med förra sidans företag, MVS, finns vad gäller
inköp av oljor. Kul!

Har du problem med din bil - ring Anders, 072-201 28 54.

Anders mekar glatt i våra bilar. Bilar på kö till Norrflärke Mekaniska.



Lillpigans & Mårtenssons Lantbruk

På Kubbe 519 har det den senaste tiden registrerats två nya företag:
Lillpigans som drivs av Elin Sandström och Björn Mårtensson som
tagit över driften av Mårtenssons Lantbruk.

Lillpigans huvudområde är förädling av frukt, bär och grönsaker samt
biodling. Även viss konsultverksamhet ingår i företaget.

Mårtenssons Lantbruk har 
KRAV-certifierad köttproduktion 
av rasen Hereford och kommer 
framöver att erbjuda köttlådor.

Man kan följa både Elin och 
Björns företag på Instagram och 
Facebook genom ”Lillpigans”, 
samt på hemsidan 
www.lillpigans.se.
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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?
Sedan förra VENK-bladet kom ut har vi bl.a:

* Ordnat glöggafton vid skolan.
* Naturrastplatsen: Hissat vindskydd, nytt räcke, nytt virke på bord m.m.
* Deltagit i Anundsjö Konstrunda 1a Maj.
* Presenterat byarna/föreningaran vid Bredbydagens byatorg
* Anordnat en välbesökt pub.
* Anordnat städdagar genom byarna.
* Färdigställt Boken Om Oss 2.
* Ordnat nationaldagsfirande på Arneberget.
* Pulkadag i Grytåkersbacken.
* Café och hamburgerkvällar vid Flärkenbadet.
* Tjejfrukost i skolans matsal.
* Skrotinsamling till förmån för byns föreningar.
* Fiskepremiär i Valmtjärn och Åskasjön.
* Pysseldagar för barn både vid jul och påsk.
* Nya fönster har blivit insatta i delar av skolan.
* Skolans kök används i skolverksamheten igen.
* Nytt golv inlagt i gympasalen/bygdegården.
* Varit medarrangörer vid O-ringen och firat detta ordentligt.
* Hyrt ut bygdegården till ett finskt lag från Kokkola under O-ringen.
* Simskola vid Flärkenbadet.
* Arrangerat ett antal styrkelyftstävlingar.
* Spelat fotboll och fikat vid KNIF IP.
* Ordnat fikafrossa
* Byakampen - brännbollsmatch mellan Kubbe och Norrflärke.
* Utomhusbio
* Politikerdebatt

Håll utkik i 
brevlåda, 

på anslagstavlor 
och i annonser 

så du inte missar
något som händer 

framöver.



Kubbe-Norrflärke Kanotled

En dag på Norra Anundsjöån är en av de bättre dagar man kan
ha under en sommar.
Dom nya familjekanoterna är verkligen jättebekväma.
Flytvästar i olika storlekar finns tillgängliga.

Med flera möjligheter till stopp kan
du lätt välja hur lång du vill att
paddelturen ska vara.

Kliv av vid vindskyddet i Solagrubb,
vid Kubbebron, vid Flärkenbadet
eller Nysjön.

Trevlig tur!
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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 köptes in 2018;

Vekligen bekväma att både paddla

med plats för två vuxna och två barn.

10 och att åka i.
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Bygd med hantverkstradition

De flesta av oss som bor och vistas i våra byar känner till de stora
framlidna hantverkarna från bygden som Britta-Kajsa Karlsdotter,
Anundsjösömmens skapare, Märta-Stina Abrahamsdotter, stickerska och
Per Zachrisson storsnickare, målare, glasmästare och smed samt
nutida knivamakare Peter Öjeheim.

Men hur många känner till vävarbröderna Pehr och Zackaris Persson
från Kubbe?

Tack vare Åsa Viksten Stömboms intresse för bottentäcken och dess
ursprung kan vi nu läsa om dessa bröder i boken
”Bottentäcken och vävarbröderna i Kubbe”.

Åsa skriver i boken att bottentäckenväven troligen har sitt ursprung
från bröderna i Kubbe och om tre generationers berättande om bröderna.
De säregna täckena användes för att sys på skinnfällar. I boken ges
utförliga vävbeskrivningar för de som vill fördjupa sig i denna vävteknik
och vävsedlar för ett antal tyger som Åsa skapat.

Bröderna levde och verkade mellan 1795 och 1878. Pehrn den ädre av
bröderna blev 83 år och Zackris blev 53 år. Bröderna förblev ogifta och
stannade hemma på gården. Åsa skriver att det sägs att bröderna var 
yrkesvävare och att de vävde för försäljning. 
Pehr var även nämndeman.



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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Kontakt:
Ronnie Byström
070-226 55 91

FISKEPREMIÅR
ÅSKASJÖN
25-26 maj.



Fiskepremiär på Valmtjärn
16-17 februari 2019

Blivande Norrflärkebor
provar fiskelyckan
på Valmtjärn.

14



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: Ordförande Erik Söderkvist, 070-219 76 60

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 24) 

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
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En ny orienteringskarta över 

Motionsbingo 

Kontakt: Anetthe Mårtensson, 070-621 88 14



Flärkenbadet - för alla - hela året.

Badkommittén hälsar alla välkomna 
att ta årets första dopp.

Kontakt: Kerstin Edholm, 070-205 71 52

Simskolan blir i år v. 29-30.

Mer information kommer på www.knif.se
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Nationaldagsfirande 6 juni

Flaggan hissas på Arneberget. 
Kom och njut av utsikten
Ta med eget fika.

11.00 

I stora drag kommer det att 

Köparen har möjlighet att 
tjinga på en båt eller fler, av 200. 

lämplig plats. 

gå till ungefär så här:

Båtarna släpps ner i ån på 

Första båt vid Lajabron är segraren.

14.00 Båtrace i ån!



KNIF Styrkelyft
Text och bild Edvin Forslund
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Edvin Forslund och 
Jonas Edvardsson

utanför tävlingsarenan på Island.

Nordiska mästerskapen på Island 2018

I september förra året, 2018, hölls Nordiska mästerskapen i
styrkelyft och bänkpress för ungdomar och juniorer.
Tävlingen var belagd i Isländska Akureyri, drygt 40 mil norr
om Reykjavik. I den svenska landslagstruppen kunde man
hitta två lyftare från Kubbe-Norrflärke IF. 
Jonas Edvardsson i viktklass -120 kg och Edvin Forslund i -93 kg.
Båda tävlade i enbart bänkpress under mästerkskapet i fråga.

Sverige hade en stor trupp med drygt 20 lyftare som alla
strävade efter att vara bättre än de övriga nordiska länderna.

Resultatet slutade som följande:

Jonas erhöll en silvermedalj och kunde läman tävlingen med 
ett höjt personbästa med en vikt på 205 kg.

Edvin fick en guldmedalj och lyckade slå nordiskt 
ungdomsrekord i bänkpress på 195,5 kg.

Att tävla internationellt och få träffa andra landslagskollegor är
mycket givande. Det är viktigt att få möjligheten att utbyta tankar
om träning och tävling. Erfarenhet från tävlingar går inte att läsa 
sig till, de måste upplevas.
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O-ringen & Festen

Under 2018 var KNIF med och arrangerade en av världens största 
orienteringstävlingar, O-ringen Höga Kusten 2018, även kallat 5-dagars.
Arrangemanget pågick under en hel vecka och totalt var det 1500
funktionärer som hjälpte till för att göra det ett av de bästa O-ringen
någonsin.

Vi i KNIF fick verkligen visa att vi är en förening att räkna med då vi ställde
upp med 140 funtionärer! Så fantastiskt bra uppslutning och engagemang!
KNIFs funktionärer var representerade i en mängd olika funktioner, tex
sjukvård, kioskpersonal, deltagarservice, röjning, viltavdrivning, tävlings-
sekretariat, loigistik, camping- och boendevärdar, bygg, kontrollutsättning
m.m. Vårt ideella arbeta resulterade i att KNIF fick en ersättning på
280 000 kronor!

Lördag den 26 januari 2019 hölls KNIFs årsmöte och i samband med det
firades föreningens deltagande i O-ringen Höga Kusten! Aldrig har väl så
många deltagit i årsmötet som nu då vi var över 100 personer! I samband
med årsmötet firade vi även våra internationella medaljer inom styrkelyft,
och inte minst Edvins VM-guld!
Efter årsmötesförhandlingarna var avklarade så övergick kvällen till en 
härlig fest med bubbel och snittar, god mat och otroligt trevlig sällskap.
Kvällen varvades med berättelser från O-ringe, utmärkelser för goda
insatser, tipsslinga m.m. Elin Sandström var konfrencier. Anna Widmark
var ansvarig för pyntning och det gav kvällen bokstavligt talat en guldkant!
Dukningen i grönt och gult, vimplar av orienteringskartor och små upplysta
orienteringsskärmar i taket gjorde verkligen KNIF-festen i orienteringens 
tecken till något alldeles extra!

Stort tack till alla som ställde upp under O-ringen, och tack till alla som
var med och förgyllde festen!

Elin Sandström
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KNIF 
Orientering 2019

 

 

Den 5 Maj drar vi igång med orienteringsträningarna som

 

kommer vara söndagar 18.00. 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.

 

Ny� för i år är a� vi kommer ha e� närvaro-pris, så den som är med på flest tränings�llfällen kommer 

få pris som delas ut på avslutningen den 25 Augus�. Vi kommer även a� arrangera en 7-klubbsträning 

�sdag den 21 Maj, det är som en träningstävling där övriga klubbar är välkomna. På 7-klubbs kommer 

det finnas 7 olika banor .  

Dag
 

Tid
 

Ak�vitet
  

Ansvarig
 

Maj 5/5

 
18.00

 
Träning

  
Elin

 
Sandström

 12/5

 

18.00

 

Träning 

  

Isak Mannelqvist

 19/5 

 

18.00

 

Träning 

  

Olle Danielsson

 
21/5

 

18.00

 

7-klubbs

  

Elin och Lars

 
26/5 

 

18.00

 

Träning

  

Tobias Mårtensson

Juni

 

2/6

  

18.00

 

Träning

 

Rolf Edholm

 

9/6 

 

18.00

 

Träning 

 

Jan Sandström

 

16/6 

 

18.00

 

Träning 

 

Sven Sandström  

 

23/6 

 

18.00

 

Träning

 

Lars Sandström

 

30/6 

 

18.00

 

Träning

 

Jörgen Tellström

 

Juli

  

Uppehåll

   

Augus�

 

4/8 

 

18.00

 

Träning 

  

Birger Svensson

 

11/8 

 

18.00

 

Träning

  

Hans-Erik Mårtensson

18/8 

 

18.00

 

Träning 

  

Sven Eric Juneberg

25/8 

 

18.00

 

Träningsavslutning, med korvgrillning

 

Sara Arnmark

 

  

och prisutdelning

 

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

KNIF Orienteringssek�on

Elin Sandström 070-5831196, Sara Arnmark
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Välkommen till KNIF IP

Våromgångens hemmamatcher i div 6 (måndagkvällar).

190513, 19.00    KNIF - Bjärtrå IS 2

190527,  Ingen match. Björna har dragit sig ur serien.

190610, 19.00    KNIF - Sidensjö IK 2

190617, 19.00    KNIF - Domsjö IF

190701, 19.00    KNIF - KB 65 2

Bortamatcherna hittar du på:
h�p://angermanland.svenskfotboll.se/vara-serier/spelprogram-tabeller

Under sommaren planeras Bollkul för de yngre barnen.
Se kommande anslag.



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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Påskpysselkäringarna
Ylva, 
Emma 
och 
Anna.

Nysladdat i Grytåkersbacken

Full fart på skridskobanan.

Namnskylten på nya bron



EFS i Norflärke är en aktiv församling.På nästa sida syns bilder från det stickcafé som initierats av medlemmar i EFS.
24



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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Vad händer med bygdegården? 
 
En arbetsgrupp inom Kubbe Norrflärke Bygdegårdsförening, under ledning av 
ordförande Stefan Jonsson, har en tid arbetat för att bidra till förbättrat 
underhåll av den kombinerade byggnaden för skola, EFS-lokal och bygdegård 
samt för att om möjligt även kunna tillgodose bygden behov av ytterligare 
föreningslokaler i den kallställda delen av byggnaden. 
 
I samband med att skolan blev bygdegård och EFS-lokal satsade byarna 
både eget arbete och pengar, genom statsbidrag från Boverket, vid byggande 
av gymnastiksal, utbyggnad av matsalen och övrig renovering av byggnaden. 
Bygdegårdsföreningen är därför ytterst angelägen om att byggnaden 
underhålls väl så att inte byarnas satsade medel och arbete förfaller och att vi 
hamnar i ett läge där vi står utan egen samlingslokal. Samtidigt med att 
bygdegården och EFS flyttade in i skolan upprättades ett nyttjande- och 
samverkansavtal mellan parterna. 
Under de snart 25 år som gått sedan avtalet ingicks har nyttjandedelen i 
avtalet fungerat väl tack vare engagerade bybor. Däremot har inte 
samverkansdelen fungerat tillfredsställande med kommunen. Vi har bland 
annat saknat insyn i hur underhållet planeras och genomförs. 
 
Enligt nyttjande- och samverkansavtalet ska en förvaltningsförening finnas. 
Gruppens arbete har nu lett fram till att förvaltningsföreningen bemannas och 
börjar arbeta. Förvaltningsföreningens uppgift är att samordna parternas 
(kommunen, EFS och Bygdegårdsföreningen) intressen och bidra till ökad 
samverkan.  Förhoppningen är att vi därigenom ska bli mera delaktiga i 
byggnadens skötsel. I förvaltningsföreningens styrelse ingår: 
• Anders Pehrs, Kommunen (sammankallande) 
• Eric Bagger, Kommunen 
• Stefan Jonsson, Kubbe Norrflärke BGF 
• Kerstin Edholm, Kubbe Norrflärke BGF 
• Reine Byström, EFS 
• Marina Byström, EFS 
 
Arbetsgruppen har även fått kommunens tillåtelse att göra en förstudie. 
Förstudien mål är att undersöka om det finns behov av och möjligheter att ta 
tillvara kallställda ytor på skolans övervåning. Förstudien genomförs med 
medel från Leader Höga Kusten och ideellt arbete. Förstudien ska vara klar 
och redovisad till Leader Höga Kusten senast den sista november i år. 
 
Vi som ingått i arbetsgruppen är: 
Stefan Jonsson, Gun-Britt Hägglund, Bo Kristoffersson, Christine Persson, 
Ylva Johansson och Urban Forslund. 
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Äntligen, som vi har väntat! 
Tredje gången gillt blir vårt område beviljat bidrag för 
fiberutbyggnad.

Ansökan som Övik Energi skickade var på våra områden med
fastboende, vilket innebär en förändring sedan tidigare
ansökningar att Mellansjö/Nordsjö inte var med denna gång.

Vattenfall planerar grävning både mot Hädanberg och Seltjärn
från Kubbe, så där kommer Övik Energi att samförlägga under 
2019-2020. 
Planerad installation under 2021.
Hela arbetet ska vara klart i november 2022.

Övik Energi kommer att skicka ut information samt att hålla en
en ”öppet-hus information”.
Avtalserbjudanden till de som inte fått sådant kommer att skickas
ut efter sommaren.
Mer info finns på www.ovikenergi.se.

Styrelsen i Sagavägen fiber ekonomisk förening.

Christine Persson, Elin Sandström, Mikael Bergkvist,
Tomas Svensson, Rose-Marie Eskilsson, Tommy Olsson,
Evert Mårtensson.
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Årets gästskribent är Roland Forbord,
f d Kubbebo, sedan 1966 Sollefteåbo. 

Jag är född 1941 i Kubbe och växte upp i den gård som låg längst 
österut. Öster om oss var det bonnskog och sedan kom man fram 
till Kubbmyran. Där hade jag tre jämnåriga kamrater, Mats Fransson,
Per-Axel Hännström och Kurt Sandström. Någon av dessa var 
alltid pigga på något bus, när jag kom cyklande längs vägen geonm
skogen. Ibland bestämde vi oss för att åka och bada. Vi cyklade då
ner till ån och följde den nedströms farm till bron. Då, på 1950-talet,
var bron i dåligt skick. Några bräder på körbanan var helt borta,
andra murkna. Men åsarna verkade att vara i gott skick. Det 
gällde nu att styra cykeln på höger sida, och sedan sätta fötterna
på säkra bräder. Genom springorna i körbanan såg man vattnet, 
svart och med kraftiga strömvirvlar. Därnere fanns Ågubben!
Enligt fåra föräldrar var det en falsk typ, som försökte fånga
småpojkar och dra ner dem under vattenytan. Men vi lyckades
alltid att lura honom. Väl över på södra sidan, mitt emot Finn-Kalles,
kunde man cykla åt vänster och komma fram till badet i Flärken.

Vid den här tiden var badet i dåtida toppskick. En frodig gräsmatta 
ca 20 x 15 meter sluttade svagt ner mot vattnet. Bakom gräsmattan 
var det ett tätt snår av björksly, där man bytte om, alltid när det var
flickor på badet. Vattenspegeln av 15 x 15 meter mellan vattenväxter
på båda sidor. Efter ca 15 meter bottnade inte en tolvåring. 
Bottnen bestod av lera, och efter några minuters plaskande var 
sikten noll. Här startade enskild simträning. Fötterna skulle röras
som grodorna gjorde. Inga problem, grodor ingick i umgänget.
Svårare var det med armarna, som enligt uppgift skulle röras som
en cirkel... Men efter många försök och kallsupar lyckades jag en
en dag simma ca 3 meter utan att nudda botten. Jag kunde nu 
stolt cykla hem och meddela min hulda moder att ”Jag kan simma!”
Den hulda modern, som var 5-barnsmamma och dessutom 
ansvarig för kök och ladugård, såg lättad ut. Ett problem mindre!
Så småningom lärde jag mig också att vända utan att röra botten.
Nu tog jag ett stort simtag och simmade rakt ut tills jag märkte att
jag inte bottnade, vände och  simmade åter in mot land.
Magnus Uggla sjunger om Kung i baren. Vad är det, jämfört med
Kung i badet när man är 12 år! Sentida påfund som badbryggor,
simbälten och annat krafs förekom inte under den här tiden.
              Märkligt nog överlevde alla ungdomar vid det här badet. 
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Om man istället för att ta till vänster tog höger vid Finn-Kalles, så
möttes man av en grind som skulle stängas efter passage, annars
kom bondens kor ut på rymmen.
Sedan cyklade man bredvid ån, motströms, ca 500 m, tills man
nådde idrottsföreningens fotbollsplan. Där fanns då ett
omklädningshus med två rum. Båda rummen hade ett fönster,
utan glas, och dörröppning utan dörrar till både hemma- och
bortalag. Inredningen var spartansk: väggfasta bänkar och några
spikar för att hänga upp kläderna på var vad som erbjöds. Den
stackars domaren fick dela rum med som regel hemmalaget föra
med säkerhet få arvode efter matchen. Om domarinsatsen 
bedömdes som orättvis, torde stämningen ha varit sval i rummet
efter matchen.
Bredvid omklädningslokalen fanns en liten byggnad som var låst.
Där fanns några säckar med kalk, en linjeritare, två flaggor och en 
spade. Spaden var en viktig detalj i matchförberedelserna. Någon ur
styrelsen fick inspektera planen och avlägsna alla tecken på kornas
vistelse på planen. Om inte, kunde bromssträckorna bli oväntat långa.
Runt planen fanns bockar och kraftiga plank för åskådarna. Två mål
fanns också, däremot tror jag att hörnstolpar är ett senare påfund.
En nyhet anlände under min tid vid planen: Nät till målen! De var på
den tiden i tjärad märling och stryktåliga både mot rökare och väder.

Gamla bron i början av 50-talet
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En viktig detalj var serveringen. Inför varje match hämtade tvillingarna
Norén, Åke och Gösta, två kistor med vardera 50 läsk. Läsken fanns
i en jordkällare vid Kullen, och drogs till planen på en dragkärra. 
25 läsk gick till lagen, domaren och två linjemän, övriga såldes till
publiken. Jag minns aldrig att läsken inte räckte till. Priset tror jag var
50 öre, och tomflaskorna skulle återlämnas. De märken som jag
minns var Sockerdricka, Loranga och Pommac. Publiken bestod av
pojkar och män. Någon kvinna förekom aldrig bland publiken.

Närheten till ån var ibland ett problem. En rejäl snedträff över hörnet
gjorde att bollen hamnade i ån. Det gällde nu för oss ungdomar att 
försöka fiska upp bollen. När strömmen var stark kunde det bli
problem. Ibland dröjde det ända ner till kröken vid bron, där man
dödsföraktande med en björkvidja lyckades fånga in bollen. Stolt
kunde man nu återvända till lagledaren och ev få en läsk som tack 
för räddningsinsatsen.

1955 flyttade vår familj till Bredbyn. När jag några år senare beökte
Norrflärke var bron borta. Endast stolpresterna på båda sidor av ån
visade var bron hade stått. En trotjänare hade lämnat oss.

I Johan Wikströms utmärkta bok ” Flottningens historia i Anundsjö” 
kan man läsa följande: ” Vid flottningen i N. Anundsjöån våren 1895 
omkom hemmansägaren Jon Jonsson i Kubbe, när han vid gamla 
Kubbebrons stod och trampade på timret för att få det att glida under 
den lågt liggande bron. Kroppen återfanns först långt fram på 
sommaren samma år. 
”Jon Jonsson efterlämnade sig hustrun Katarina och fem barn.” 
Ett av barnen hette Ludvig och var född 1890. Långt senare blev 
han min morfar. 
Dessförinnan hade han överlevt den tragiska olyckan i Agnsjön 1907,
när sex av hans arbetskamrater omkom. Men det är en helt annan
historia.

Sollefteå 2019-01-15

Roland Forbord, f d Kubbebo, sedan 1966 Sollefteåbo.
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Vill du köpa Boken Om Oss 2 ?

Så blev den då klar, Boken Om Oss 2. Äntligen!
Om du är intresserad av ett ex så kontakta:

Christine Persson, 070-606 60 21, 
christine.persson@telia.com
Stefan Jonsson, 070-191 98 38
eller någon annan i Bygdegårdsföreningens styrelse.

Betalning kan ske kontant eller via
Bankgiro: 862-1872   
Swish: 123 059 27 66

Vi kan skicka boken med post mot en kostnad av 100:-

300:-/ex



  

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 1  juni 2019. 
Vi har ett marknadsstånd med lite roligheter då.

Ha en underbar sommar 2019!

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


