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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.  

 

På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen 

Norrbovänner. Välkomna dit! 

 

 

 

 

Julgransplundring 

Söndag den 10 januari kl 14 på Folkets Hus 

Arrangörer: Norrbo IF och Norrbo Folkets 

Husförening 

Vi återkommer efter nyår med barnaktiviteter, 

gymnastik, skidträning mm. 

NORRBO IF ÖNSKAR ALLA EN GOD JUL OCH 

ETT GOTT NYTT ÅR. 

 

Hej från Norrbo hembygdsförening! 

Nu är vi mitt i vintern och för oss i föreningen är 

det är en lugn tid jämfört med sommaren med de 

många evenemangen. Under den här tiden ägnar 

vi oss åt planering inför kommande säsong, fattar 

strategiska beslut och bygger upp samarbeten.  

Styrelsen har exempelvis beslutat att från och med 

2016 höja hyran för gården till 1 200 kr (för 

medlemmar i hembygdsföreningen 900 kr.). Med 

anledning av händelserna på gården i somras har 

vi nu även tagit fram ett bra hyreskontrakt.  

Vi har spännande planer för Norrbostämman, som 

år 2016 går av stapeln 9-10 juli (lör-sön). Vi 

återkommer om detta.  

 

På luciadagen firade Yngve Olsson sin 80-årsdag. 

Yngve har gjort enormt mycket för bygden genom 

sitt engagemang i föreningslivet i Norrbo. Han var 

tidigare ordförande i Hembygdsföreningen och 

drev under många år Norrbo auktioner. 

Bemärkelsedagen firades med julbord hemma på 

gården i Hög tillsammans med släkt och vänner 

och Hembygdsföreningen hade förstås en 

delegation på plats.  

Redan nu vill vi nämna att föreningens årsmöte 

hålls söndag den 7 februari 2016 kl. 15 på Folkets 

Hus. 

Vi önskar alla en riktigt god jul! 

  

 

 

 Rapport från byalagsmöte 30 november 

Agneta Påhlin inledde med en föreläsning på 

temat att driva företag på landsbygden. Kort 

referat:  

• 60 % av invånarna i Hudiksvalls kommun bor på 

landsbygden.  

• 75 % av alla svenska företag är enmansföretag, 

0,1 % företag har fler än 250 anställda.  

• Företag på landsbygden är beroende av 

bredband.  

• Om du vill starta vänd dig först till 

Nyföretagarcentrum, hitta pengar kan du göra via 

fff (fools, friends&family), svårare på banken.  

• Hemsidan ”verksamt.se” mycket bra för 

företagare på gång.  

• Ett framgångsrecept är generöst samarbete. Ett 

konkret exempel på en uttalad strategi av 

samarbete är Järvsö där t ex hotell hänvisar och 

lånar ut till varandra.  

 

Agneta frågade en gång en grupp arbetslösa vad 

de drömde om. Två män började gråta, efter deras 

drömmar hade aldrig någon frågat. En av dem 

driver nu ett framgångsrikt företag baserat på 

hans hobby. Lärdom: Fråga människor, särskilt era 

barn, om deras drömmar.  

 

Sedan gick vi in på ”Norrbofrågor”. Frågan om 

återvinningsstation i Norrbo kom upp. Ordförande 

Per Svedberg ska kolla med dem som jobbat med 

frågan hittills. Frågan återkommer på nästa 

byalagsmöte.  

 

Sune Forslund presenterade iden om AGUST (Alla 

Generationer Under Samma Tak). En plats för 

umgänge och/eller spontanidrott. Ungdomarna 

måste ha någonstans att hänga! Sune ska 

presentera idén närmare på nästa byalagsmöte 

och hoppas att fler nyfikna kommer då.  

 

Var och hur visar vi vad uppnått i byn? Vi behöver 

positiv energi för att vilja och våga driva 

utveckling. Lisa ska kolla vad varje förening är 

mest stolt över att de åstadkommit under året och 

skriva om det i Norrbonytt. Börja gärna fundera ni 

föreningsaktiva som läser detta!  

 

Alla som har frågor eller vill höra vad som är på 

gång i byn är välkomna på byalagets möten! Nästa 

gång blir sannolikt i slutet av jan – feb. Lapp i 

lådan med mer info kommer när det närmar sig. 
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Trivselkväll 30 januari  

Välkomna på ännu en trivselkväll på Folkets hus 

30/1 kl. 20-24.  

/Norrbo byasällskap 

 

 

Folkets hus föreningen informerar 

Et bra sätt att stödja Folkets hus är att hyra 

lokalerna. Hyr gärna till fest, möten och 

sammankomster, både privat och till föreningar.  

Mer info får du av Sven-Olof Rask tel. 33283 eller 

070-2633283. 

 

 

Påminnelse! 

Angående skoteråkning i vinter 

Snart är det vinter och snöskotrarna kommer fram. 

Vi i Lo-kattens skoterklubb vill försöka organisera 

åkningen så att det blir bra för alla parter. 

I vinter ska vi försöka skapa en led som går mellan 

Hallbo och Norrboån. Är du markägare eller 

skoteråkare och har åsikter eller tankar så är ni 

välkomna att kontakta oss i skoterklubben. 

Närmaste ledamot i styrelsen är Per Svedberg, 

Norrbo, tel. 070-2750066. 

/Lo-katten genom Per-Åke Persson 

 

 

Vi bjuder på lite julpyssel nedan. Rita klart granen. 

 

 

 
God Jul & Gott Nytt År! 

 

 

 

 

 


