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Norrbo IF informerar 
Vinterkalendarium 2015 

Norrboloppet – motionslopp på skidor 
Lördagen den 14 februari kl. 11. Åk 7, 12 eller 
20 km klassisk stil. Start och mål vid Norrbo 
skola. Soppa med hembakt och fika. 
Vätskekontroller. Utlottning av priser. Tillgång 
till duschar. Deltagaravgift 250 kr för vuxen, 50 
kr för barn och ungdom 16 år och yngre 
inbetalas till Norrbos IF:s bg 5194-7398. 
Anmälan senast 11/2 till tel. 0650-33066, 
33131 eller norrboif@norrbo.nu.  

VAR RÄDDA OM SKIDSPÅREN! 
Nu har vi fått finfina skidspår med start vid 
skolan. Snälla, inga motorfordon, hästar, 
hundar och promenader i spåren. Stort tack till 
er som kör upp spåren! 

Familjedag 
Familjedag på Hembygdsgården söndagen den 
15 mars kl. 10. Skidåkning, pulkaåkning, 
korvgrillning, tipsrunda. Välkomna! 

Anglingstävling 
Lördagen den 21 mars i Hålsjöviken. Fredrik 
Bylund kontakperson. 

Barnträningar                        
Tisdagar t o m 28/4 kl. 18-19 på Norrbo 
gympahall för barn mellan 5 år – 14 år 
Ledare: Fredrik Bylund 
Medlemskap i IF krävs för deltagande. 

Stationsträningar                  
Tisdagar t o m 28/4 kl. 19-20 på Norrbo 
gympahall för alla 14 år och uppåt 
Ledare: Karin Holmquist & Moa Olsson 
Terminsavgift 100 kr + medlemskap i IF krävs 
för deltagande. 

Bya-Gym                                 
Öppet som vanligt när det passar Dig. 500 kr i 
årsavgift för 2015. Se hemsidan för mer 
information. Ansvarig: Micke Danielsson tel. 
070-6638432. 

http://www5.idrottonline.se/NorrboIF/ 

Norrbo IF finns nu även på Facebook. 

 

 

 

 

Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till 
kommande Norrbonytt genom att e-posta 
L.holmberg@yahoo.se eller ringa 0733-699899. 
Adress Gammelsträng 2, 820 64 Näsviken.  
 
På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen 
Norrbovänner. Välkomna dit! 
 

Årsmöten 
Norrbo hembygdsförening håller årsmöte 
söndagen den 29 mars kl. 16 på Folkets hus. 
Välkomna! 
 
Lysföreningen håller årsmöte torsdagen den 5 
mars kl. 19 på Folkets hus.  
 
Folketshusföreningen håller årsmöte måndagen 
den 2 mars kl. 19 på Folkets hus. 
 
Norrbo IF håller årsmöte söndagen den 1 mars kl. 
18 på Folkets hus. Vi bjuder på fika! Välkomna! 
/Styrelsen 
 
Norrbo samfällighetsförening (VA) har ännu inte 
beslutat om datum. Datum, tid och plats kommer 
att annonseras i HT 14 dagar innan årsmötet och 
anslås på anslagstavlorna vid handelsboden och 
f.d. klubbis.  
/Lena Bergils 
 
Norrbo Socialdemokratiska förening håller 
årsmöte torsdagen den 19 feb kl. 19 i Norrbo 
Folkets hus. 
/Henrik Persson 
 
Norrbo byalag håller årsmöte söndagen den 22 
feb kl. 19 på Folkets hus. Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och fika till 
självkostnadspris. Välkomna! 
/Ordförande Per Svedberg 
 
Övriga möten 
Lokattens skoterklubb inbjuder skoteråkare, 
markägare och intresserade till en träff om 
skoteråkningen i byn. Vi vill även undersöka 
möjligheten att skapa en skoterled mellan Hallbo 
och Norrboån. 
Söndagen den 15 feb kl. 18 på Folkets hus. 
/Lokattens skoterklubb 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Folkets hus föreningen informerar 
Det blir Påskmässa på Folkets hus på långfredagen 
som vanligt. Bokning av bord för utställare genom 
Ann-Catrine Frimodig tel. 33017. 
 
Vill du/ni hyra Folkets hus? Bokningar genom  
Sven-Olov Rask, tel. 33282. 
 
 
Norrbo Byasällskap informerar 
Vi vill tacka er bybor för visat intresse för våra 
trivselkvällar på Folkets hus. Kommande 
trivselkvällar är lördagen den 28 mars, lördagen 
den 25 april kl. 20-24. Trivselkvällen 28 feb är 
tyvärr inställd p g a att den krockar med andra 
evenemang den kvällen.  Vi skulle gärna bli fler 
som bidrar med stort och smått. Om ni vill hjälpa 
till så ring Andreas Olofsson tel. 070-2708114. 
Hjärtligt välkomna! 
 
 
Rapport från arbetsgruppen för 
samhällsservice 
Vi vill tacka för alla enkätsvar vi fått angående 
intresse för affär och tankställe. Flera av oss har 
också fått muntliga svar från norrbobor som glömt 
att lämna in enkäten. Det tycks finnas intresse för 
en affär och ett tankställe. 
 
Vi har haft ett par möten med representanter för 
kommunen och Länsstyrelsen och det finns en klar 
vilja från båda sidor att hjälpa till. Kommunen är 
förhindrad att bidra ekonomiskt men det är inte 
Länsstyrelsen. Däremot är det i dagsläget oklart 
hur möjligheterna att få bidrag ser ut, detta p g a 
ombildandet av landsting till region vilket medför 
att Länsstyrelsens uppdrag påverkas. 
Förhoppningsvis klarnar bilden till sommaren.  
 
För närvarande är tanken är att bilda en ekonomisk 
förening och köpa fastigheten där Handelsboden 
låg. Den ekonomiska föreningen skulle äga och 
hyra ut lägenheterna. Uthyrningen skulle ge vissa 
inkomster som sänker kostnaderna för 
butiksverksamheten. Föreningen anställer en 
butiksföreståndare. 
 
/Arbetsgruppen för samhällsservice genom Arne 
Holmberg 
 
 
Efterlysning 
Lisa och Niklas söker följande till sitt nybygge: 
Ytterdörrar i äldre stil, dubbel- eller enkeldörrar, 
med eller utan karm.  
Spröjsade fönster i äldre stil, 6 eller 9 rutor, med 
eller utan karm. Kontakta Niklas 072-2402333 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Ur Några blad ur Norrbo sockens historia  
av Albin Gunsth (s. 186) 
 
Hur ordstäv kan uppkomma och sedan bli allmänt 
brukade: ett litet urval från Norrbo.  
 
En av Hälsinge regementes officerade Sergeant 
Carl S. T. von Valter, bror till den mycket kände 
fanjunkaren Fredrik von Valter bodde i Hålsjö 
Norrbo socken till år 1912, då han efter hustruns 
död flyttade till Forsa. Vid ett tillfälle hade han ett 
gäng kamrater hos sig som fördrev tiden med 
kortspel. Så småningom blev gänget kaffetörstigt. 
Von Valter visste att för tillfället saknades ved i 
hemmet. Ved var då för tiden det enda man kunde 
kocka kaffe på, ty el saknades. Han gav sin äldste 
son, som hette Helge, följande order att 
verkställas. ”Hörru Du Helge, slå sönder en stol och 
koka en panna gott kaffe”. Uttrycket ofta använt 
man och man emellan. 
 
Ett annat ordstäv uppkom på följande sätt, 
soldaten Nils Sved i Bästdal gjorde som ungdomen 
brukade i hans ungdomstid, gick till en flicka för 
att ligga hos henne. Detta var åtminstone i 
Dellenbygden rätt vanligt på 1800-talet, ja till och 
med i början av 1900-talet. Prosten Lenaus som 
skrev boken som kallas Delsbo illustrata på 1700-
talet, klagade och fördömde vad han kallade 
oseden. Alltnog Sved satt på sängkanten och skulle 
just lägga sig i sängen hos flickan, då han utlät sig 
sålunda: ”De är gruvanes”. Sedan blev det ett ofta 
använt uttryck ”De är gruvanes sa Sved”. 
 
Ett något äldre ordstäv uppkom när, en soldat som 
hette Wester och var bosatt i Hålsjö, fällde ett 
uttryck vid ett gräl med hustrun, som var så 
högstämt att en granne ”Harsp-Lasse”, hörde att 
det var något oväsen. Han gick då in och frågade: 
”Vad är det här för ordning?”. Wester svarade: ”De 
är ingen ordning alls”. De är klart att de kom att 
ofta användas. 
 
Norrbo sockens genom tiderna största 
egenföretagare, trävaruhandlare Jon Jonsson i 
Hålsjö, Låkarn kallad. Han hade bland mycket 
annat även sågverk. En yngre man som var anställd 
vid sågen fick avsked. Modern till gossen, träffade 
så en dag Låkarn och ställde då till honom frågan. 
”Vad har pojken min gjort eftersom han inte fick 
vara kvar på sågen?” Svaret kom omgående: ”Hade 
han gjort något hade han fått vara kvar.” Detta 
kom naturligtvis till användning vid passande 
tillfällen. 
 
 

 


