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§ Detta corona-pandemiår går mot sitt slut. Året (eller flera?) som 
kommer att gå till historien. Mycket är annorlunda för oss alla, bl.a. när 
de flesta inomhusaktiviteter går på sparlåga. Men vi kan glädja oss åt vår 
fina natur med uteaktiviteter för den som kan.                                                                                                                                       
Byarådets årsmöte hölls i år i Parken veckan efter midsommar. Till styrelse valdes följande: Lars 
Pettersson ordf. byålderman och ständig medlem, Åsa Mattsson, Calle Åsemar, Ulrica Jonsson, 
Ola Andersson, Helen Karlsson och Vivi Aretorn byålderman, ständig. Ersättare: Rickard Callman, 
Anniqa Nygård och Patrik Ahlgren. Revisorer: Åsa Persson, Hans Bäckström med Åsa Forsman 
som ersättare. Valberedning: Greger Persson, Frida Viklund och Ann-Marie Resoluth. Som vi sagt 
många gånger tidigare: Alla flarkenbor, speciellt nytillkomna, är välkomna att kontakta oss i 
styrelsen med frågor och synpunkter om byn. Det är det vi är till för bland mycket annat.                                         
 

§ Goda skördar, för våra kämpar till bönder, har varit genomgående, förutom delar av 
kornskörden som inte hanns med innan höstregnet satte stopp. Bär och svamp-
tillgången har också varit mycket god. Ett sådan bärår är det länge sedan vi hade.   
                                

§ Rockmyrvägen, vår livsnerv genom byn, är en enskild väg sedan urminnes tider. Den 
har aldrig varit allmän väg. Idag är den mycket livligt trafikerad. Om möjligheten att 
använda den försvinner, skulle det med tiden innebära många mil omväg för de som 
använder den ofta. Bidragen från stat och kommun kommer inte att räcka till 
framöver när sparade slantar tar slut. Permanent boende, i denna relativt stora by, 
ska inte behöva betala annat än via skattsedeln för att ta sig fram genom byn via 
Rockmyran (det är ju ingen avkrok ute i periferin!). Det behöver man inte på andra 
ställen heller. Det behövs krafttag, även utanför byns förmåga och gränser. Våra 
makthavare i det omtalat rika Sverige har inte förstått att vi behöver vägar för att 
kunna bo på landsbygden! Protestera och förklara för politikerna så ofta du kan. 
  

§ En mycket trevlig och uppskattad aktivitet, har varit gåbingon som Folkets Hus    
arrangerat under sommaren från midsommar till mitten av augusti. Det här året har 
start och mål skett från parken, där sista gången avslutades med fika och extra pris-
utdelning. En gåbingo även under vintern planeras, men inget datum är bestämt än. 
 

                                                                                   



§ Telefonkiosken kom på rätt plats mitt i byn med hjälp av baklastare, 
traktor och några villiga bybor. Återstår att fixa lite ommålning på vissa 
partier. 

 
Flarkens IK mot division IV ? Nej, inte i år. Spelet gick mycket bra och ledde  till 
kval mot Hjoggböle efter det bästa året hittills. När de två vinnande lagen i serien 
redan hade sina förstalag i fyran och det inte 
är tillåtet med två lag samma förening och i 
samma serie och Obbola avancerade direkt, 
så gick möjligheten till fjärde-placerade FIK. 
En bra hemmamatch som spelades på 
Stantorsvallen. 2-1 Hoppet levde! 
Bortamatchen som spelades på Norrvalla i 
Skellefteå slutade dock  2-0 till Hjoggböle, 
alltså totalt  3-2 till FIK:s nackdel. Ett bra år 
med kvalspel som ju kittlar lite extra. Fina insatser av spelare och ledare och stort tack 
till en entusiastisk supporterskara.          FIK/ gm. Lars Pettersson      

 

                            
                                Älgjakten i Flarken 2020  
Jakten gick med rekordfart och avskjutningen av djur långt över det      

förväntade. Målsättningen var att skjuta 4 tjurar, 3 hondjur och 10 kalvar. 
Sköt man 12 kalvar fick man ett bonusdjur, 14 kalvar ytterligare ett 
bonusdjur osv. Vi sköt 6 tjurar, 3 hondjur och hela 20 kalvar. En ny stjärna 
har också tänts på hundhimlen. Hans husse, L-O Bygdell, kallade honom 
för Lill f-n i början. Numera heter han Looben. Grattis!   /Calle Åsemar 

 

 
Vi tackar alla flarkenbor som hjälper till med det ena och andra 

            när det behövs och önskar alla som läser detta en riktigt 
                      

         God JUL & Ett Gott Nytt År !    
 
 


