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Hej alla Norrbobor!
Det är vår!
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!

Kommande evenemang
Sista gudstjänsten på Missionskyrkan
Missionskyrkan i Bästdal är nu såld och den
överlåts till den nye ägaren fr o m den 1 juli 2015.
Den sista gudstjänsten i Missionsförsamlingens
regi kommer att hållas på Pingstdagen den 24 maj
kl 15.00. Medverkar gör bl a distriktsföreståndare
Lennart Renöfelt från Ekumeniakyrkan. Efter
gudstjänsten blir det kyrkkaffe.
Välkomna att delta!
Vårstädning på Hembygdsgården
Söndagen den 24 maj kl. 10.00.
Den 4 juni börjar sommarens många aktiviteter på
hembygdsgården i Gammelsträng. Vi firar
nationaldagen och midsommarafton där, vi öppnar
sommarkaféet efter midsommar, vi har
kvällstämma varje onsdagskväll hela sommaren
och vi genomför Norrbodagarna och
Norrbostämman den 7-12 juli. Dessutom invigs
Musik vid Dellen i år hos oss i Gammelsträng (den
1 juli).
Hjälp oss att städa och göra snyggt i och
runtomkring våra byggnader i Gammelsträng!
Alla är varmt välkomna!
/Norrbo Hembygdsförening

Norrbo IF informerar
Vårstädning efter vägarna
Måndagen den 18 maj kl. 18.00
Samling Folkets Hus eller hos Gustav Eriksson i
Norrbobyn. Fika på Rösta.
Kolarstigsvandring
Söndagen den 21 juni är det 10-årsjubileum för
midsommarvandringen. Hela leden har
upprustats och fått ny skyltning. Det firar vi
med sång och musik på Dyrvallen.
Buss avgår från Hallbo kl. 9.00 och från Björsbo
kl. 9.15. Bussen kör till Sörgimma där
vandringen startar. Du går via Dyrvallen till
Björsbo 17 km eller Hallbo 27 km i din egen
takt i varierad terräng i skog och genom
fäbodvallar.
Vid Brännåsens fäbodar serveras blåbärssoppa
med tilltugg. På Dyrvallen bjuds det på kolbullar
med lingonsylt, dryck och fika, och på
Funnervallen frukt och dryck. Allt ingår.
Anmälan senast den 16 juni till 0650-33066,
33131 eller norrboif@norrbo.nu. Avgift 200
kr/vuxen och 50 kr/barn upp till 16 år insättes
på Norrbo IF:s bg 5828-4951. Skriv Kolarstigen
+ namn. Anställda i Hudiksvalls kommun ½
priset. Uppge arbetsplats vid anmälan.
Välkomna till en fin vandring önskar Norrbo IF i
samarbete med Norrbo Hembygdsförening och
Dellenbygdens hushållsgille
Stort tack till markägarna Skogsstyrelsen och
Holmen för stöd och hjälp i samband med
upprustningen!
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.
Nyvald styrelse
Ordförande Ove Hellsén, Fredrik Bylund, Mikael
Danielsson, Gudrun Holmberg, Inga-Lill
Ericsson, Karin Holmqvist och Mats-Erik Källman

Mötesrapporter
Rapport från möte med Norrbo byalag
Norrbo byalag höll den 1 april 2015 ett möte i
Norrbo Folkets hus med de arbetsgrupper som
engagerat sig i socknens utveckling.
Servicegruppen har arbetat med att utreda
möjligheterna att åter få till stånd en affär i Hålsjö
och att förhandla fram en ny plats för uppställning
av återvinningskärl. Frågan om möjlighet att
stoppa den av Hudiksvallsbostäder beslutade
rivningen av huvudbyggnaden på Mågabacken togs
också upp.
Fritidsgruppen (som hör hemma i
idrottsföreningen) har fått bidrag från länsstyrelsen
för underhåll och upprustning av olika delar av
vandringslederna. Skoterklubben aviserade att man
gärna ville ha ett samarbete med fritidsgruppen för
samordning och fördelning av arbete.
Näringslivsgruppen satsar på att få hit intressanta
föredragshållare som kan förmedla egna
erfarenheter och framgångsrecept och inspirera till
efterföljd. Med hänvisning till det goda exemplet
från Lindefallet/Enånger vill man också pröva en
uppsökande verksamhet för att kartlägga företag
och kompetens i den egna bygden.
Turistgruppen har haft ett uppehåll men nått långt
ifråga om planering av en ångbåtsbrygga i Södra
Dellen, utanför fågelskyddsområdet.
Bostadsgruppen är vilande men ska återuppta
verksamheten efter genomgång av resultatet av
arbetet under perioderna 2002–2004 och 20092011, när gruppen var aktiv.
Väggruppen (arbetsgruppen för väg 745) har tagit
fram statistik från Trafikverkets egen hemsida som
stödjer behovet av kraftfull upprustning av väg
745. Projektering av ombyggnaden beräknas
komma igång 2017. Gruppen samverkar med
Hudiksvalls kommun i kontakterna med
Trafikverket.
Optofibergruppen verkar för dragning av optofiber
på ”Nörsia” och för att få finansieringshjälp.
Utöver detta hade en person tagit fram en råskiss
till en mer genomgripande satsning på objekt och
projekt som skulle gynna Norrbos utveckling på
lång sikt.
Byalagets styrelse kommer efter bearbetning av
materialet att återkomma till grupperna.
/Lena Bergils, sekreterare

Rapport från årsmötet för Norrbo
samfällighetsförening (vatten och avlopp)
Norrbo samfällighetsförening höll sitt årsmöte
söndagen den 15 april 2015. Ordinarie
styrelseledamöter under verksamhetsåret 2015 är
Bengt Eriksson, Per-Olov Lindh, Sven-Olof Löthmyr,
Erik Danielsson och Lena Bergils, suppleanter är
Carl-Erik Eriksson och Åke Norling.
Årets verksamhet kommer främst inrikta sig på att
fortsätta arbetet med översyn av föreningens
anläggningar och en större lantmäteriförrättning.
Den senare är nödvändig då det under de senaste
tio – 15 åren tillkommit nya fastigheter, vilket i
vissa fall inneburit utökad ledningsdragning.
/Lena Bergils, ordförande
Nyvald styrelse Norrbo Viltvårdsområde (VVO)
Ordförande Gustav Eriksson, Ove Hellsén, Reinor
Andersson, Bengt Eriksson, Olle Ohlsson, Jan
Johansson och Sven-Olov Löthmyr.

Annonser
Boende efterlyses
Jag behöver omgående köpa eller hyra ett hus i
dessa trakter. Helst med avskilt läge invid vatten.
Jag är van vid enkel standard så det är inget hinder
med bara vedeldning, utedass och vatten i brunn
på gården.
/Eva Valltjärn i bönhuset i Norrbo, tel. 0650-33306
Studiecirkel i data
I Norrbo. Är du intresserad av att lära dig mer? Har
du egna frågor? Kontakta Eva Ahlman
tel 070-5418843 e-post kinagumman@gmail.com
Säljes!
Sommardäck lättmetallfälgar till Skoda Fabia.
1000 kr. Kontakta Eva Ahlman
tel 070-5418843 e-post kinagumman@gmail.com

Bok om Dyrvallen
Boken är skriven av Mirjami Hjalmarsson som tillsammans med sin man Hans och
sönerna Arvid och Karl-Oskar (och kor, får och häst) bodde några sommarveckor på
vallen under åren 2003-2008. Här följer utdrag ur boken: ”Allt började med en liten
annons i tidningen Land, införd den 14 februari 2003.
Föregående sommar hade vi varit på ett snabbesök till en fäbod i Dalarna. Den
fäboden brukades inte som en riktig fäbod, utan var mest som ett
sommarstugeområde. Ändå blev vi väldigt fascinerade av dessa små timmerstugor
som låg utspridda på vallen och den underbara miljön med gärdsgårdar runt
stugorna. Detta intryck väckte inom oss en längtan efter att vi själva en gång få bo i
en sådan liten stuga och ha vackra fjällkor betandes kring stugorna. Varken Hans
eller jag har tidigare haft fäbodar i våra tankar, men någonting hade börjat bearbetas
i våra sinnen.
Minnen från min egen barndom vaknade till liv. Jag började minnas hur min
barndoms kor i norra Finland släpptes ut på fritt skogsbete efter mjölkningen på
morgonen och självmant kom tillbaka på hem till gården till kvällsmjölkningen. Jag
kommer ihåg hur jag som liten flicka spanade efter krona på kvällen. Jag minns
vilken härlig syn det var när de i en lång rad återkom från skogen. Jag har alltid
älskat kor. De är mina absoluta favoritdjur. Någonting av detta kom tillbaka i minnet
när jag såg denna vackra fäbod i Dalarna. Tänk om jag kunde ge mina barn
någonting av det som jag mindes från min egen barndom. Någonting för dem att
kunna minnas från sin egen barndom och föra vidare till sina eventuella barn i
framtiden. Vilken häftig känsla! Detta måste vara kulturarbete när det är som bäst.
Att föra vidare sin egen historia till sina efterkommande.
Allt detta började sakta och försiktigt bearbetas inom oss och resulterade
såsmåningom i den lilla annonsen i tidningen Land där vi skrev om våra önskemål att
få bruka en riktig fäbodvall på gammeldags vis. Vi fick flera svar från olika håll i
Sverige. Från Värmland och Dalarna – som jag kanske mest förknippade med
fäbodar. Efter några dagar fick vi ett telefonsamtal, som senare skulle visa sig bli det
svar vi hade önskat oss.
I Norrbo socken i Hälsingland hade några personer läst vårt lilla anrop om en
fäbodvall. En av dem, Kelvin Ekeland, som senare blev en slags mentor och rådgivare
till oss i fäbodfrågor, kontaktade oss och berättade att Norrbo Hembygdsföreningen
förvaltade en gammal fäbodvall, som då i dagsläget saknade någon som brukade
den….Dessutom var vallen en gammal fin vall, som bevarats i originalskick. Det
kunde inte bli bättre, tyckte vi. ”
I april 2003 var familjen Hjalmarsson på Dyrvallen för första gången, så här skriver
Mirjami efter ännu ett besök:
”Dessa besök var början till sex underbara somrar på Dyrvallens fäbod. Somrar, som
gav oss möjligheten att blicka tillbaka i tiden och känna det gamla fäbodlivets
historiska vingslag. Somrar, som fick oss att känna tillfredsställelse över att vi gjorde
något värdefullt. Värdefullt både för bygden men även för oss själva. Minnen från vår
fäbodtid kommer vi alltid att bära inom oss och gärna föra vidare till alla som vill
lyssna. Av den anledningen väcktes idén att skriva en bok om våra somrar på
Dyrvallen, baserad på de dagboksanteckningar som jag gjorde varje dag under
fäbodtiden. Förhoppningen är att denna bok väcker intresse hos många för det
viktiga kulturarbete som brukandet av en gammal fäbodvall, i all sin tysthet och
enkelhet innebär.”
Jag har med intresse och stor behållning läst boken. Man får ta del av livet på vallen
mitt i naturen. Beskrivningarna av alla göromål som hör till vallivet är målande. Så
annorlunda och tyst utan dagens moderniteter!
Boken kostar 245 kr och kan köpas hos oss i Gammelsträng 2.
/Gudrun Holmberg

