FLARKEN bladet
Flarkens Byaråd nov. 2019
o Ännu en sommar och höst kan läggas till handlingarna.
o Sommaren i byn har präglats av det intensiva grävningsarbetet för bredbandsfibern,
som nu verkar gå mot sitt slut
o I mitten på juli kunde flarkenborna m.fl. roa sig i Parken. De allra flesta passade på att
äta middag som Edgården serverade där. Även underhållning från scenen och allsång
m.m. serverades trots ihållande regn. All heder till Folkets Hus som arrangerade denna
trivselkväll.
o Förskoleverksamheten på Flarkens skola har upphört efter semesteruppehållet. I
kommunens besparingsplan ingår att avyttra Flarkens skola. Byarådet och övriga
föreningar kommer att informeras innan försäljning.
o Den gamla telefonkiosken som en gång tillverkades på Flarkens Snickeri har anlänt från
muséet i Robertsfors, men inte kommit på slutgiltig plats ännu. Innan den kom till
muséet stod den i Sikeå. Vi ser fram emot att få ett trevligt blickfång mitt i byn, samt att
den nyinköpta adventsbelysningen ska hålla ett antal år framöver.
o Dagspriset på järnskrot är för närvarande mycket lågt. Vi avvaktar med försäljning och
tackar alla som bidrar med skrot för byns bästa.
o Vi som jobbar med fortsättningen på boken Flarkens By väntar på fler bilder till den.
Kontaktpersoner för det: Calle Å, Lars P. Vivi A. Helen K. Ola A. Ulrica J. och Andreas J.

Kapellet
Under året har fyra dop och en vigsel hållits på kapellet.
Kommande händelser:
¬
¬
¬

¬
¬

Tisd. 19 nov. kl.13.3o

Öppet hus med Andreas Öberg och Katarina Parment
som spelarVÄLKOMNA
och sjunger.
Onsd. 27 nov.kl.19oo Stickkafé
Sönd. 1 dec. kl.14.oo Musikkafé med Nysätrakören,
Andreas Öberg & Karin Vigren
Månd. 9 dec. kl.12.oo Julgröt. Anett Hegebeck & Andreas Öberg medverkar.
Juldagen 25 dec.kl 9.oo Julotta med kapellkören, Karin Vigren, Andreas Öberg,
Maria Nilsson m.fl. Glögg och pepparkaka.
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

FIK
Äntligen har vi kommit oss upp i fotbollens serietabell.
Årets 13 poäng är det bästa sedan omstarten av fotbollen.
Div. V Västerbottens mellersta, herrar
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Tack vare bredare spelartrupp och uppoffrande insatser av ledarna så har
framgångarna kommit. Lägerverksamheten har också kommit tillbaka i form av
två endagsläger på hösten.
Av övriga anläggningar används tennisbanan av spelare från hela kommunen.
Hockeybanan används på ett annorlunda sätt, nämligen som arena för hunddressyr.
Elljusspåret för motion saknar fortfarande den norra bron över Flarkån.
FIK/ gm. Lars Pettersson

Älgjakten i Flarken 2019
Älgjakten i Flarken har avslutats och gått mycket bra. Vår målsättning var att skjuta 7 vuxna,
varav 3 tjurar, 4 hondjur samt 10 kalvar. Septemberjakten gick si så där. Vi sköt visserligen 3
tjurar, 2 hondjur men bara tre kalvar. Rent allmänt tyckte vi att vi hade mindre älg än
vanligt men, det skulle vända under oktoberjakten. På 3 dagar sköt vi 3 hondjur och 7
kalvar. Dessutom fick hundförare skjuta en extra kalv. Vi är extra glada över att inga
skadeskjutningar har förekommit med påföljande eftersök som ibland kan bli mycket
besvärliga. Många Flarkenbor har uppskattat att vi varje jaktmorgon lagt ut på ”Vi i
Flarken” vilka såtar (områden) vi ska jaga. Det kommer vi att fortsätta med för det gagnar
både jägare och Flarkenbor som vill ut i naturen för att plocka svamp m.m. Till sist ett stort
tack till Hasse Hallberg som nu meddelat att han jagat färdigt. Tack för dina insatser som
jägare och arbetsvilliga insatser på jaktstuga och slakteri m.m. / Calle Åsemar

Tack, alla, som bidrar till att vår by fortsätter att vara
ett ställe, där det är gott att leva och bo.

God Jul och Gott Nytt År till alla som läser detta.

