N ORRBONYTT
December 2016 nr 5

Hej Norrbobor!
Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till
kommande Norrbonytt genom att e-posta
L.holmberg@yahoo.se eller ringa 072-5465621
Vi tar gärna emot information, kåserier,
berättelser, intervjuer med intressanta Norrbobor
mm.
På Facebook hittar ni löpande Norrbo-nyheter i
gruppen Norrbovänner. Välkomna dit!

Norrbo IF informerar
Julgransplundring
Söndag den 15 januari kl. 14.00 Dans kring
granen, fika och besök av tomten.
Arrangör Norrbo Folkets Hus och Norrbo IF
Gymmet öppet igen
Gymmet på Homovallen är öppet fr o m nu och
fr o m januari har vi lagat all utrustning.
Kontaktperson är Jenny Larsson tel. 070-5377266
Skidträning/teknikträning för vuxna
Torsdagar kl. 18.30. För medlemmar i Norrbo IF.
I väntan på snö är det stavgång och intervaller på
elljusspåret eller styrketräning inomhus som
gäller. Intresserad? Kontakta Hanna Danielsson på
tel. 070-2880877

Hembygdsföreningen informerar
Norrbo hembygdsförening önskar alla en riktigt
god jul och ett gott nytt år!
Varmt välkomna på vårt "Julmys" på Norrbo
hembygdsgård söndag den
18/12 - 4 advent - kl. 15-19 då vi tillsammans med
några av bygdens hantverkare, Gammelsträngs
kammarkör m.fl. bjuder in till "gården med
det vackraste läget". Strunta i julstressen och kom
och träffa folk en stund! Mer info kommer i din
brevlåda och på Facebook ("Norrbovänner" eller
"Norrbostämman & Norrbodagarna").

Nyårskonsert
Nyårsafton kl 15 blir det konsert i Norrbo fd
missionskyrka med Norrbokören och Norrbo
spelmanslag. Musik -sång och lite allsång.
Fri entré men kollekt tas upp till läkare utan
gränser.
Varmt välkomna!

Syjunta fortsätter efter nyår!
Sista tisdagen i månaden från januari till maj.
Första träffen efter nyår är 31 januari.
Folkets hus kl. 18-21.
Det kostar en liten fikapeng.
Välkomna!

Berättarkväll med Alice Björklund, lärare
på Hålsjö/Norrbo skola 1958-1993
Torsdag 23/2 kl. 18.30 på Folkets hus. Fika till
självkostnadspris.
Välkomna önskar Norrbo byalag!

Folkets hus föreningen informerar
Kassör, sekreterare och revisor sökes till Folkets
hus föreningen. Kassören har i uppgift att skicka ut
räkningar för bokningar, mm. Om kassören kan
bokföring är det ett plus. Just nu anlitas en
revisionsbyrå som kostar pengar. Revisorns
arbetsuppgift är att granska bokföringen.
Sekreterarens uppgift är att föra protokoll på våra
möten. Vi har ett årsmöte och några styrelsemöten
per år samt frivilliga uppdrag som hela styrelsen
deltar i. Vill vi i byn ha kvar Folkets hus som en
mötesplats och chans till att hyra fina lokaler
för olika ändamål?
Hör av er till ordf. Andreas Olofsson tel.
070-2708114 för mer info.
Ett bra sätt att stödja Folkets hus är att hyra
lokalerna. Vill ni hyra Folkets hus till fest, möten
och sammankomster, både privat och till
föreningar kontakta Andreas Norling tel. 0702253048 eller Cissi Persson tel. 070-2256483.

Ansökan om gruvdrift i Bricka, Bjuråker
- info från byalaget
Det som gör att vi i byalaget kan se att vi
norrbobor berörs är att vi vill ta reda på om Dellen
kan påverkas indirekt och om transporter till och
från gruvan kan komma att leda till mer tung
trafik genom byn.
Byalagets roll är inte att ta ställning i frågan men
vi ska se till att ni får den info vi får och att ni blir
inbjudna till informationsmöten, sannolikt i
samarbete med Bjuråker och Delsbo. Detta för att
möjliggöra att ni som norrbobor har underlag om
ni vill engagera er i frågan.
Vi har samlat lite info nedan, vill ni ha mer utförlig
info (samrådsunderlag) maila
L.holmberg@yahoo.se
Info från Länsstyrelsen angående Brickagruva:
Företaget Svenska Vanadin AB planerar att söka
tillstånd för att driva gruva i Bricka igen.
Handläggningen hos Miljödomstolen tar säkert 1
år och då ställs troligt
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ut om ca 1
år. När den första ansökan gjordes ville Mark- och
miljödomstolen inte pröva ärendet. Bolaget bakom
gruvan, Svenska Vanadin AB, hade bland annat
inte säkerställt att de kan ta vatten ur
Långmyrsjön och dessutom var
miljökonsekvensbeskrivningen så bristfällig att det
inte gick att pröva saken. Sedan dess har bolaget
jobbat vidare och vill nu ha samråd med
miljökontoret och berörda markägare. Enligt en
konsult som Svenska Vandadis AB anlitat i
processen med den nya ansökan skulle en gruva
ge cirka 60-65 jobb direkt i gruvan, sedan skulle
troligen entreprenörer anlitas för själva brytningen
och till det kommer kringjobb som mekaniker och
transporter.
Den beräknade årsproduktionen kommer att
uppgå till 1 000 000 ton malm. Verksamheten
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen anser att särskild vikt i
miljökonsekvensbeskrivningen ska läggas på
karakterisering av utvinningsavfall,
avfallshanteringsplan, vattenbalans, påverkan på
omgivande vattenmiljö och hantering av risker.
Buller, transporter, damning och vibrationer är
exempel på andra frågor som ska utredas och
beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen.
Transporter till och från verksamheten planeras
ske vardagar med ca 22 malmtransporter/vardag
(44 fram och tillbaka). Till detta kommer ca 5
övriga transporter av material och utrustning + ca
100 personbilstransporter. Trafiken kommer
troligt att gå på väg 84 och väg 305 genom
centrala Delsbo.
Miljödomstolen kommer att sätta villkor för
gruvan. Det blir miljöåtgärder samt avsättning av
medel för återställning. Först efter miljödomen
gör Svenska Vanadin AB en ekonomisk kalkyl som
avgör om det är värt att öppna gruvan. Om det är
ekonomiskt att starta beror på metallpriserna och
kostnaderna för gruvan.

Stort tack för den fina
julgranen vid gamla affären:
Reinor som skänkt granen,
Carl-Eric med traktorn, Ove
som fixade belysningen och
Sven-Olov R, Erik D, Fredrik
B och Andreas O

JULKONSERT
Från advent till jul
Norrbo kyrka
Söndag 18 dec. 18.00
Bjuråker-Norrbo kyrkokör med
solister
Violin: Marita Sandberg
Bas: Johan Timan
Lars-Erik Larsson
Owe Timan
Joakim Johansson

Tack för i år!
God Jul & Gott Nytt År!

