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Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till 

kommande Norrbonytt genom att e-posta 

L.holmberg@yahoo.se eller ringa 072-5465621 

(Jag har varit utan mobil ett tag men nu ska det 

funka igen.)  

 

På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen 

Norrbovänner. Välkomna dit! 

 

 

 
Årsmöten  

Årsmöte Norrbo byalag söndagen den 24 april kl. 

18.00 på Folkets hus. Välkomna! 

 

Stor loppis på Norrbo Folkets Hus 

Lördagen den 7 maj 2016 kl. 11.00-16.00 är det 

loppis på Folkets Hus i samband med 

konstrundan. Det kommer att säljas porslin, glas, 

dvd, vhs, barnkläder, hembakat, leksaker osv 

Sprid gärna vidare i era nätverk så vi får många 

besökare! 

 

Det kommer att finnas fika att köpa. 

 

P.S. Det är fullbokat med bord (ca: 38st). Det finns 

en reservlista. 

Borgarloppet trail race 28 maj i Näsviken 

Borgarleden slingrar sig över vackra berg och intill 

glittrande sjöar. Leden går mestadels på smal stig 

men även på grusväg. Kuperingen är måttlig och 

bjuder på fina utsiktspunkter.  

Lördag 28 maj i Näsviken. Löpning, stafett eller 

vandring.  

Klasser: Herrar, damer, stafett mix 3-5 löpare/lag, 

vandring. 

Starttid: Vandring kl. 9, löpning kl. 10. 

Start och mål: Skidstadion i Näsviken 

Parkering: Folkets Hus, Näsviken 

Anmälan: Senast 21 maj till bladh88@gmail.com 

Startavgift 200 kr per person. 

Priser: Hederspriser till de främsta samt utlottning 

av prispengar.  

Vätska och mat: Fyra vätskekontroller med dryck 

och energi. Kolbulle vid målgång. 

Tävlingsledare: Per-Åke Bladh 070-582 84 75, 

bladh88@gmail.com 

Arrangör: Forsa OK 

Mer info på www.forsaok.se 

 

 

 

Norrbo IF informerar 

Norrbo IF hade årsmöte den 13 mars, och här är 

styrelsen som valdes: 

Ove Hellsén, ordförande, 070-2012608 

Fredrik Bylund 

Micke Danielsson 

Inga-Lill Eriksson 

Gudrun Holmberg, sekreterare, 0650-33066 

Karin Holmkvist 

Mats-Erik Källman 

Cissi Persson 

E-post: norrboif@norrbo.nu 

Årets Kolarstigsvandring sker som vanligt 

söndagen i midsommarhelgen, i år den 26 juni. 

Boka redan nu, mer information kommer i nästa 

Norrbonytt. Start kl. 9.00. 

 

Hembygdsföreningen informerar 

21 maj: Städdag Hembygdsgården kl. 12.00 

4 juni: Städdag Dyrvallen kl. 13.00 

6 juni: Nationaldagsfirande på Hembygdsgården 

kl. 14.00. Sång av Norrbo kammarkör, tal av Lisa 

Holmberg, flaggning och fika 

24 juni: Midsommarsfirande kl. 14.00 på 

Hembygdsgården. Vi klär midsommarstången, 

dansar, leker, fikar och lyssnar på orkester. 

5 juli: Musik genom hela livet kl. 14-18. De äldres 

dag. Vi får besök från kommunens äldreboenden. 

6 juli: Träff inkl. fotografering för er med 

Norrbodräkter på kvällsstämman 

9-10 juli: Norrbostämma under ledning av Emma 

Härdelin. Lördag: Konserter, inträde 200 kr.  

Söndag: Traditionell spelmansstämma  

Närmare program presenteras senare. 

7 sept: Säsongsavslutning med surströmming 

 

Är ni sugna på att hjälpa till kontakta: 

Caféverksamheten - Christina Ingve 070-7211776 

Utemiljö - Inga-Lill Eriksson 070-3018266 

Innemiljö - Bodil Nylander 070-6771012 

Byggnadsgruppen - Gustav Eriksson 070-5383550 

 

Hör gärna av er så jobbar vi tillsammans för vår 

fina hembygd: /Hembygdsföreningen 

Vårstädning i byn 

Norrbo IF och Norrbo hembygdsförening anordnar 

städkväll den 27 april. Vi städar längs byvägarna. 

Kom till Folkets hus eller till Skrotteninfarten 

(Norrbobyn) kl. 18.00 med arbetshandskarna på. 

Fika efteråt på rastplatsen vid Lingonvägen på 

Rösta (på vägen efter Sördellen mot Norrbobyn). 
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Folkets hus föreningen informerar 

Nya styrelsen består av: 

Andreas Olofsson ordf. 

Lena Eldh 

Lena Nordin 

Mats-Erik Källman 

Ove Hellsén 

Andreas Norling 

Patrik Larsson vaktmästare 

 

Ett bra sätt att stödja Folkets hus är att hyra 

lokalerna. Hyr gärna till fest, möten och 

sammankomster, både privat och till föreningar. 

Uthyrare: Andreas Norling tel. 070-2253048,  

Cissi Persson tel. 070-2256483 

 

 

Rapport från Väg 745 gruppens möte med 

Trafikverket och Svevia  

Datum: 24 februari 2016 

Närvarande: Johan Karlsson, Trafikverket, Olle 

Persson, landsbygdsstrateg Hudiksvalls kommun, 

Henrik Jonsson, Svevia, Sune Forslund, Väg 745 

gruppen, Reinor Andersson, Väg 745 gruppen 

 
Underhåll av väg 745 (Bjuråkers kyrka – 

Tunbyn)  

Johan Karlsson berättade att det blivit extra 

mycket medel tillgängliga och omfördelade under 

2015. Man har därför kunnat åtgärda längre 

sträckor än vad som annars varit möjligt. 

Johan kommer att jaga medel under 2016 för att 

kunna åtgärda ytterligare sträckor från 

Josefsberget till Bjuråker kyrka. Andra 

underhållsåtgärden som planeras är att laga den 

skadade milstenen på Josefberget. 

 

Övriga frågor väg 745 

Nya fina rastbänkar kommer att placeras ut på de 

två rastplatserna på Rösta under sommaren. 

Vita kantlinjer kommer att målas till våren längs 

vägen. Tidsbrist gjorde att det inte blev av i 

höstas. Nästa vinter kommer plogspön att vara 

orange/röd färgade och ha reflex, vilket blir 

mycket tydligare än de osynliga bambuspöna som 

använts de senaste vintrarna. 

 

Ombyggnad av väg 745 

Johan berättade att planeringen av ombyggnad 

fortlöper och att målsättningen är att starta 2019. 

Byggnation kommer att ta minst tre år för hela 

sträckan och kostar minst 100 miljoner kronor. 

 

Underhåll av väg 757 (Gammelsträngsvägen) 

Man har även väg 757 med i underhållsplanerna 

och en ytbeläggning kommer att åtgärdas inom 

fyra år. Däremot finns inga planer på 

ombyggnation av denna väg. 

 

/Noterat dag som ovan av Reinor 

 

 

 

 

 

 

 

Ridbanan 

Ridbanan på Homovallen anlades våren 2005 med 

hjälp av Norrbo IF. Vi hade då en hästsektion inom 

ramen för NIF. Banan har använts till alla möjliga 

hästaktiviteter. Det viktigaste syftet var att det 

skulle finnas en inhägnad plats med hyfsat 

underlag där man kan rida, tömköra, longera eller 

vad man nu vill göra med sin häst. Numera har 

ungdomarna som var med då flyttat från byn av 

olika skäl och vi som redan då var vuxna och hölls 

med ridning och hästar har i flera fall inte hästen 

kvar. De senaste åren har undertecknad, Lasse 

Järnkrok och Tina Barba varit ansvariga för banan. 

Men ingen av oss använder ridbanan längre. Vi har 

sett att det tillkommit nya hästägare och ryttare i 

byn. Jättekul tycker vi! Vi har också sett att banan 

används vilket vi tycker är väldigt bra. Så nu vill vi 

lämna över ansvaret för ridbanan till er som vill 

använda den. Den behöver lite underhåll efter 11 

år. Stängslet behöver ses över och det behövs en 

ny grep för att mockningen ska gå smidigt. Den 

gamla har avgått av ålder. Hästsektionen inom NIF 

lades ner 2014 då dåvarande styrelse inte var 

intresserad av att ha den kvar. Vi fick ha kvar 

ridbanan om den hålls i skick. Det är viktigt att 

lämna öppet i hörnen när man lämnar banan. Det 

är en gammal väg diagonalt över banan och det 

måste mockas efter varje ridpass. Annars förstörs 

underlaget. Banan ska vara öppen för alla 

hästmänniskor och deras hästar. Det finns lite 

hindermaterial. Om ni som rider nu vill ta över 

ansvaret för banan vill vi gärna veta det. Annars 

plockar vi ner den för det börjar se väldigt ovårdat 

ut. Kontakta mej om ni vill ha mer information på 

tel: 073-9956597 eller mejl: 

annemnilsson@hotmail.com 

/Anne Nilsson 

 

 

Minnesträff för Skål-Olle 

21/5 kl. 13.00 i Gammelsträng. Annons i HT 7/5. 

Alla är välkomna hälsar Angelica, Britta, Stefan, 

Linda & Fredrik 

 

 

 
 

Se tillägg på nästa sida! 
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Ny båtplats i Hålsjöviken? 

Den ”gamla” arbetsgruppen för turistfrågor har diskuterat möjligheten att bygga en 

båtplats vid den gamla ångbåtsbryggan i Hålsjöviken. Den stenpir som fortfarande 

existerar från ångbåtstiden är belägen strax väster om kvartsmilstenen nedanför Per-

Lars. Nu har den nya (sammanslagna) turist- och näringslivsgruppen tagit upp frågan 

på nytt och vill veta hur intresset för en ny båtplats ser ut bland oss Norrbobor.  

 

Sune Forslund, som är medlem i gruppen och har sakkunskap på området, menar att 

det finns mycket goda förutsättningar att åstadkomma en bra anläggning vid den 

gamla stenpiren. Vad som behövs är att området runt piren (i huvudsak öster om 

piren) muddras och att viss utfyllnad kommer till stånd. Dessutom att möjligheterna 

till bilparkering utan att vägtrafiken störs blir utredd.  

 

Innan en ny båtplats kan bli verklighet måste det emellertid först undersökas om det 

finns intresse bland oss som bor i Norrbo. Först därefter, om intresset är tillräckligt 

stort, är det meningsfullt att bilda en båtklubb (som då får säkerställa att 

nödvändiga tillstånd kommer på plats, att  

finansiering blir möjlig och att jobbet blir utfört).  

 
ÄR DU INTRESSERAD AV EN NY BÅTPLATS I HÅLSJÖVIKEN? Anmäl då ditt 
intresse till Sune Forslund på mejladress sunfor@mbox.lidnet.se 
 
 

Syjunta tisdagen den 3 maj 18-21, Folkets hus 

Vi delar på hyran så ta med lite småpengar. Fika finns.  

Välkomna! 

 

/Cissi Persson och Eva Norling 
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