
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

  

  

NORRBONYTT          

 

                                  
 

 

 Hej Norrbobor! 
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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 

Vi tar gärna emot information, kåserier, 

berättelser, intervjuer med intressanta Norrbobor 

mm. 

 

På Facebook hittar ni löpande nyheter och info 

från Norrbo i gruppen Norrbovänner. Välkomna 

dit! 

 

 

 

 

Det är dags för årsmöten i alla Norrbos föreningar. 

Info om tid och plats hittar ni under respektive 

förenings rubrik nedan. Vi får passa på att tacka 

alla dem som är aktiva i föreningarna och som 

förutom att jobba för Norrbos bästa också ser till 

fylla Norrbonytt med info!  

 

 

Norrbo IF informerar 

Årsmöte 
Söndag den 19 mars kl 19.00 hos Holmbergs i 

Gammelsträng. Sedvanlig dagordning. Fika. 

Välkomna! 

 

Nyöppning av Norrbos gym! 

Vi har nu öppnat gymmet på ”riktigt”. Alla saker 

ska nu vara hela  Vi har även lagt ut lappar för 

närvaro så vi vet hur mycket det används. Finns 

också en lapp där man kan skriva önskemål som 

man vill ha så får vi se vad som kan göras. 

 

Månadsavgiften för gymmet är 50:-/ månad och 

person. Betalning via swish. 

Om det är några funderingar är ni välkomna att 

höra av er till Jenny Larsson 070-537 72 66. 

Välkomna! 

 

Spolad isbana finns vid gamla skolan! Belysning 

finns förhoppningsvis inom kort. 

 

 

Byalaget informerar 

Årsmöte 

Norrbo byalag har årsmöte tors 30 mars, 18.30 på 

Folkets hus. Inbjudna är representanter från våra 

medlemmar, dvs föreningar i Norrbo, men också 

norrbobor som är nyfikna på vår verksamhet. 

Efter årsmötet fortsätter vi med ett informellt 

möte där närvarande föreningar utbyter 

information som kan vara underlag till ev 

gemensamma planer. Ett liknande möte 

anordnades på Norrbo IF:s och 

Hembygdsföreningens initiativ i höstas. 

 

 

OBS nytt datum! 

Berättarkväll med Alice Björklund, lärare på 

Hålsjö/Norrbo skola 1958-1993 

Torsdag 23/2 (inte 9/2 som det stod i förra 

Norrbonytt) kl. 18.30 på Folkets hus. Fika till 

självkostnadspris. 

Välkomna önskar Norrbo byalag! 

 

 

Hej från Norrbo hembygdsförening 
Nu är det full fart på 2017! Emma Härdelin är även i 

år musikansvarig för Norrbostämman (BOKA 8-9 

juli!), vilket borgar för mycket hög kvalitet. Vi har 

sökt och beviljats en del pengar från olika håll så 

årets artister blir riktigt spännande! 

Norrbostämman ingår i ett av Hudiksvalls 

kommuns största evenemang, "Musik vid Dellen", 

så detta är vår sockens stora chans att visa upp sig 

för besökare från när och fjärran. Vi är oerhört 

glada för alla bybor och övriga som vill vara med 

och bidra till genomförandet. Det kan man göra på 

flera sätt dels under själva stämmodagarna, dels 

under övrig tid på året. Vi kommer att informera er 

mer om detta under våren, och om du redan nu är 

intresserad av att vara med på tåget så är du varmt 

välkommen att höra av dig. Alla kan bidra med 

något samtidigt som vi har skoj tillsammans! 

 

Söndag den 19 februari kl. 14.00 har vi årsmöte 

på Folkets Hus. Förutom sedvanliga 

årsmötesförhandlingar kommer vi att berätta om 

våra planer för framtiden med aktiviteter, 

nybyggnationer m.m. Det är toppen ju fler som 

kommer på detta möte så vi får in många 

synpunkter på vår verksamhet. Som trevlighet 

kommer föreningens tidigare ordförande Ann-

Christine Johansson och gästar oss och visar 

diabilder från en kvällsstämma på 80-talet. Vi 

bjuder också på gott fika. Varmt välkomna, gamla 

och nya medlemmar och alla intresserade. 

 

Under hösten har Sune Forslund till vår stora glädje 

snickrat till en grillplats, som är placerad i backen 

upp till höger då man kommer in genom grinden 

på hembygdsgården. Där kan man elda och sitta 

bekvämt, så vi uppmanar er att ta en tur till 

”gården med det vackraste läget”, ta med det ni vill 

grilla och elda tryggt och städat på denna plats 

med utsikt över vår älskade Dellen. 

 

Allt gott! 

//Ordf. Bodil Nylander, bodil.nylander@gmail.com, 

070-677 10 12 
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Årsmöte Folkets hus-föreningen 

Årsmöte torsdag 9/3 kl 18.00, Folkets hus. 

Välkomna hälsar styrelsen! 

 

PS. 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. 070-

2253048 eller Cissi Persson tel. 070-2256483. 

 

Info från Norrbo samfällighetsförening 

(vatten och avlopp) 

Ordinarie årsstämma söndagen den 19 mars 

2017 kl 19.00, Folkets hus. Ärenden enligt 

stadgarna. Kaffe serveras.     

För närmare upplysningar, var vänlig kontakta 

ordförande Lena Bergils på 070 – 332 17 34.                                                                                                                                                                        

VÄLKOMNA hälsar styrelsen!     

 

Info Morängsstigen 

Sedan några år har en del fastigheter vid 

Morängsstigen drabbats av problem med 

vattenreningen. De åtgärder, som samfälligheten 

hittills satt in till en kostnad av cirka 100.000:- 

kronor, har inte gett önskat resultat, utan 

problemen kvarstår och utredning pågår av vilka 

insatser som kan ge önskat resultat. 

Förhoppningsvis kan åtgärder göras under vår-

sommar 2017 vilka löser problemen. 

Styrelsen och dess ombud kommer under våren 

att kontakta fastighetsägarna i område för 

dokumentation av brister i vattenreningen och 

diskussion kring alternativa lösningar.  

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

undertecknad på e-post lena.bergils@norrbo.nu 

eller mobil 070-583 64 85. 

/Lena Bergils, ordförande Norrbo 

samfällighetsförening. 

                                                            

Årsmöte Gammelsträngs 

vattenförening 

Vi har inte bestämt datum för årsmötet än men 

kommer att skicka ut info till alla medlemmar. 

 

Årsmöte Norrbo gatlysföreningen 

Årsmöte 2 mars kl 19.00, Folketshus. 

Välkomna hälsar styrelsen! 

 

Stor Loppis på Norrbo Folkets Hus  

Lördagen den 27 maj 2017 

Vi har tänkt anordna loppisen igen på Folkets Hus 

i samband med konstrundan, det gick så bra ifjol 

så vi kör igen. Vill du sälja grejer? Vi tar nu upp 

anmälningar för att se om några vill stå och sälja 

sina saker/kläder den lördagen. Kostnaden är 80 

kr per bord. 

Anmäl via mail till: 

Malin Löthmyr mlothmyr@yahoo.se 

Anna Sjöberg anna_sjoberg@hotmail.com 

Skriv namn, telefonnummer och antal bord 

 

Info från väggruppen  
Enligt Trafikverket ska byggstart för reparering av 

väg 745 (Näsviken-Norrbo-Bjuråker) ske i april 

2019. 

 

 

Syjunta 
Sista tisdagen i månaden från januari till maj. 

Folkets hus kl. 18-21. 

Det kostar en liten fikapeng. 

Välkomna! 

 

 

Bonnbagers Veteranskoter cross  

lördag 11/2 

 

 

 

 

 

 

 

BERÄTTARKVÄLL VID BRASAN 

NORRBO FÖRSAMLINGSGÅRD 

 

  Tisdag 14 Februari kl 19.00 

  Tisdag 14 Mars      kl 19.00 

 

  För aktuella gäster se  

  Kyrkan i helgen i HT  

 Eller: 

bjuraker.forsamling@svenskakyrkan.se 

 

          VÄLKOMMEN ! 
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