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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.
På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen
Norrbovänner. Välkomna dit!

Årsmöten
Årsmöte Norrbo samfällighetsförening (vatten
och avlopp) söndagen den 20 mars kl. 19.00 på
Norrbo Folkets hus. Välkommen!
Årsmöte Norrbo byalag söndagen den 24 april kl.
18.00 på Folkets hus. Välkommen!
Årsmöte Norrbo gatlyseförening torsdagen den 3
mars kl 19.00 på Folkets Hus. Välkommen!

Utveckling i Norrbo/Skryt
Inför detta Norrbonytt har vi redaktörer frågat alla
föreningar vad de är stolta över att ha genomfört
under 2015. En förening har nappat på idén och
det en förening som verkligen har anledning att
skryta:
Norrbo gatlyseförening har under 2015 sökt och
fått bidrag av kommunen för anskaffning av ny
LED-armatur. Vi har köpt och monterat 93 nya
armaturer och tagit bort alla de gamla
kvicksilverlamporna. Elförbrukningen minskar med
de nya armaturerna men det finns också en del
investeringar att göra. Det återstår fortfarande ett
antal äldre lampor som ska bytas. Stolparna börjar
bli gamla och går av ibland när det blåser. Många
måste bytas ut.

Stormöte Byalaget – alla välkomna!

Under rubriken utveckling i Norrbo/skryt lägger vi
också in info från gruppen Norrbovänner på
Facebook - tillskott i Norrbo under 2015!
Välkomna till världen och särskilt till byn Elliot,
Tyra, Edwin, Signe, Malte, Alexander, Folke,
Christine, Casper, Noah, Ivar & Albin!

Nästa stormöte kommer att hållas söndagen den
6 mars 2016 kl. 18.00 på Folkets hus.

Efterlysning!

Årsmöte Norrbo IF söndagen den 13 mars kl.
19.00 hos Holmbergs i Gammelsträng. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Välkommen!

Angeltävling i Hålsjöviken 12/3
Om isen tillåter. Fri borrning mellan 06.00-07.00
Max 10 don/lag. 150kr/lag. Prispengar topp 3
Totalvikt gädda, lake, aborre
Föranmäl gärna till:
Andreas O 070-2708114, Andreas N 070-2253048
Eller Magnus L 073-8189060
/Arrangörer Norrbo Byasällskap

Får eller gris?
Är du nyfiken på att ha får eller gris tillsammans
med några andra i Norrbo? Välkommen på ett
första möte, onsdag den 16 mars kl. 19 där vi
pratar om vad vi vill och vilka möjligheter som
finns. Anmälan till Niklas:
niklasolsson78@gmail.com alt. 0722 - 402333
eller till Bodil: bodil.nylander@gmail.com
alt. 070-6771012

Känner någon igen sig? Vid halvettiden på
nyårsaftonen tog en hjälpsam bilist (med
sällskap?) hand om min 82-årige bror, som var ute
på promenad och som ramlade och slog i huvudet.
Jag tror att det skedde det när han kom ut på
stora vägen (väg 745) från byvägen genom Hålsjö,
där vägskylten mot Hålsjö står. Denne/a
hjälpsamme/a bilist letade reda på en avslagen
skalm till glasögonen (som min bror tydligen var
väldigt angelägen om att finna) och körde sedan
hem honom, vid det laget ganska rejält blödande,
till oss på Tröskret. Min bror vill gärna få tillfälle
att tacka för den fantastiska hjälpen. Själv hann
jag dessvärre inte uppfatta mer än skymten av en
röd bil som for iväg, samtidigt som jag hittade
min bror i farstun så även jag vill tacka.
Vet inte hur det hade gått utan hjälpen – några
minuter efter hemkomsten blev han förvirrad och
kunde inte riktigt redogöra för förloppet eller hur
de hjälpsamma människorna kunde veta var han
bodde. Om någon känner igen sig, så skulle både
min bror och jag gärna vilja att ni hörde av er, så
att vi får tacka ordentligt! Eller om någon annan
känner till vem det kan vara - så var snäll och tala
om det.
/Lena (Bergils)
Tel.nr. 0650-33539, 070-3321734, 070-5836485

Trädbeskärning
Dags att börja planera för trädbeskärning! Hör
gärna av dig redan nu om du vill ha hjälp med
beskärning, tel. 076-115 00 75.
Det finns även möjlighet att gå kurs i beskärning
av fruktträd, antingen teoretisk eller praktisk.
Den teoretiska kursen är på tre kvällar, pris 850
kr/person och den innehåller allt man behöver
veta från inköp och plantering till beskärning av
gamla träd, sjukdomar, kompendium och tips.
Vi träffas i en lokal i Norrbo. Den praktiska kostar
495 kr/person och består av ca 5 timmar med
egna verktyg, stegar och fikakorg. Vi träffas hos
någon som gärna har både unga och gamla träd.
Bjud in grannar och vänner till en kurs och hör
gärna av dig till Norrbo Trädgård och
Fastighetsskötsel på 076-115 00 75!
Varmt välkomna hälsar Trädgårdsmästare och
Certifierad fruktträdsbeskärare Anneli Westerlund!

Tips! Dellenportalen
Dellenportalen finns på Facebook men även som
hemsida http://dellenportalen.se/. Där finns bland
annat ett arkiv över skolkort bla från Norrbo skola
från 1800-talet fram till 2010 när skolan lades ner.
De flesta som finns på korten är identifierade. Här
finns även tävlingen ”Gissa saken”. Veckan efter
kommer svaret och ett nytt föremål.

Skogsskiften till salu
Nu säljer vi våra 3 skogsskiften, 20ha.
Skogsbruksplan finns.
Ring Britta tel. 073-0306703

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.

Bok: Älskade Dyrvallen - här kommer vi
är titeln på en bok som Mirjami Hjalmarsson har
skrivit. Den handlar om familjen Hjalmarssons tid
som fäbodbrukare på Dyrvallen, varje sommar
under åren 2003 – 2008. Boken är intressant,
lättläst och ger en fin beskrivning av livet på
vallen. Pris 190 kr. Den finns att köpa hos Gudrun
Holmberg i Gammelsträng, tel 33066 eller via
l.holmberg@yahoo.se

Varmt tack till Hembygdsföreningen, Norrbo IF,
Folkets Hus-föreningen och alla övriga som
uppvaktade mej på min födelsedag. /Yngve

Kåseri
Datakurs i Norrbo, hösten 2015
Under hösten har vi gått på datakurs A, B, C, D, E,
F och Bodil Nylander som, med den hedern, varit
ledare för arrangemanget. Alldeles i början var
även G med, men avbröt pga älgjakten –
naturinstinkterna vann över de tekniska
instinkterna, skulle man kunna säga. Vi andra
fullföljde dock, eftersom vi tänkte att vi skulle
försöka utveckla just den tekniska delen av
hjärnan. Förmodligen är det nog så, att många i
min generation använder datorn när man behöver
den. Således, kan mitt förhållande till datorn
ungefärligen likställas med mitt förhållande till
elvispen. Vilket innebär att jag aldrig går runt i
huset och förutsättningslöst vispar lite hit och dit,
när jag inte har något bättre för mig. – Man leker
inte med elvispar, lika lite som man, i min värld,
leker med datorer. Jag är medveten om att detta är
ett tankefel, men det som lyckas sitta fast i skallen
på en i den här åldern, klamrar sig tydligen kvar
med förvånansvärd styrka och kraft.
Följande text är ett sammandrag av kursen. För att
behålla anonymiteten (jag har inte frågat mina
kursare) hänvisar jag till ovannämnda bokstäver.
För att ytterligare befrämja anonymitet, kommer
jag att hemfalla åt ordet ”hen”, eftersom det är så
jobbigt att skriva ”han/hon” stup i kvarten. Denna
text är heller ingen redovisning av vad vi sagt och
gjort som de begåvade, kvicktänkta och lättlärda
personer vi egentligen är. Det är snarare en text
som handlar om hur man, trots vissa motgångar,
med envishet kan lära sig nya saker. Även om
datorers användbarhet.
Bodil gick in i sin uppgift med lugn, kunskap och
entusiasm. Vi andra gick in med entusiasm. ”Det
viktigaste är att ni övar och övar och övar mellan
gångerna!” sa Bodil. Helt rätt, tänkte jag, men så
var det ju det där med mitt konstiga förhållande
till elvispen, vilket försvårade saken. Det och,
eventuellt, ett visst mått av lättja.
Under kursens gång kom Bodil att klä sig i allt
tunnare kläder (obs: inte lättare kläder). För, som
hon så diplomatiskt sa, hon blev ”så varm” när hon
hade oss i utbildning. Vilket vi alla hade full
förståelse för. Vore det vi, skulle dom flesta av oss
varit helt genomsvettiga. Som deltagare var det
faktiskt tvärtom: man satt där som fastfrusen, vilt
stirrande på skärmen. Ungefär som när blicken på
ett djur ”fastnar” vid ens billyktor på Josefsberg.
Ibland drabbades vi av bitter självrannsakan. ”Nog
har jag vetat att jag är dum, men så här jäkla
korkad trodde jag inte att jag var…” jämrade sig B
och var tvungen att stödja upp huvudet med hjälp
av händerna. ”Tror ni att det är möjligt att få en ny
hjärna?” frågade E lite försiktigt och skakade
sorgset på det lilla som skramlade runt där inne.
(Det var när vi skulle lära oss om olika sätt att
ansluta till sökmotorer. Tror jag.)
Fortsättning på nästa blad!

Ibland drabbades vi av överdriven optimism. ”Lägga in bilder i datorn? Ja, men det är
lätt; man bara ansluter telefonen till datorn, och tjoff, så ligger dom där!” sa A till
allas vår utomordentliga glädje. Utom Bodils; jag tror hon blev lite extra varm då.
”Hur kan det här bli upp-och-ner hela tiden?!” sa C, rättmätigt irriterad. ”Konstigt, sa
Bodil, för det borde det inte kunna bli.” Nä, precis; det var väl det vi visste! Nästa
gång kom Bodil i kortärmat. (Det var när vi skulle lära oss överföra foton från
kameran/telefonen till datorn.)
Ibland (ganska ofta) var förvirringen total. ”Nu fattar jag ingenting. Varför får jag upp
en film-app?? frågade F. ”Ja, det verkar ju konstigt”, sa Bodil. Så tittade hon och sa:
”Nej, men det står ju fil-mapp.” Jaha, ja – tankevurpa – vi lyckades med rätt många
sådana, faktiskt. (Det var när vi skulle lära oss att lägga material i olika mappar.)
Ibland fnissade vi lite opassande mycket, vilket inkräktade på utbildningstiden. ”Nu
får ni som skrattar, lugna ner er lite” sa Bodil. ”Ska man ta åt sig?” frågade E osäkert
(eftersom hen ännu inte fått någon ny hjärna). ”Jag vet inte, jag är nog för puckad
för att ens begripa det…” sa A lakoniskt, eftersom hen då hade förstått att man inte
kan tjoffa in bilder lite hur som helst i datorn.
Den här kursen gick alltså av stapeln under hösten. Samtidigt som IS trappade upp
sitt krig mot, som det ibland verkar, allt och alla. Då läste vi att det runt om i världen
finns en mycket hemlig grupp bestående av män och kvinnor med superhjärnor,
vilka ägnar sin tid åt att vara datahackers. Och att den här gruppen tänkte börja
samarbeta, för att gå in och förinta IS datasystem med allt vad det innebar från epost till att skicka missiler hit och dit. Vi kom fram till att, på ett sätt, vore lite synd
att använda deras enorma datakapacitet till det; dom kan säkert användas i högre
syften, som att arbeta med världsfreden eller liknande. För det där med IS
datasystem skulle antagligen kunna lösas mycket smidigare och snabbare om rätt
resurser sattes in. Till exempel: Om vår lilla datagrupp vore mer känd, kunde världen
bara skicka in oss (Bodil skulle få vara hemma och ta igen sig). Ge oss, säg, högst en
halvdag så skulle hela deras system vara ett vagt minne i cyberrymden. Följden
skulle bli att medlemmarna inom IS dataenhet förmodligen skulle börja hänge sig åt
symtom som att skära tänder, gråta, slita sitt hår eller sitta och stirra tomt framför
sig. Dom som fortfarande befann sig i talbart skick skulle uppgivet utbrista: ”Vi vet
inte vad som hände – det sa bara tjoff…”
Hälsningar från oss i datagruppen som har haft mycket trevligt och, faktiskt, lärt oss
väldigt mycket också, ska ni veta. Det var bara stundtals som vi blev lite
fågelholksbetonade.

