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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
Vi tar gärna emot information, kåserier,
berättelser, intervjuer med intressanta Norrbobor
mm.
På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen
Norrbovänner. Välkomna dit!

Anmäl er till årets Kolarstigsvandring
Söndag den 26/6 är det dags för
midsommarvandring. Buss avgår från Hallbo kl.
9.00 och Björsbo ca 9.15. Bussen kör till
Sörgimma där vandringen startar. Du går via
Dyrvallen till Björsbo 17 km eller Hallbo 27 km i
din egen takt i varierad terräng på stigar, vallvägar
och genom fäbodvallar. Vid Brännåsens fäbodar
serveras blåbärssoppa med tilltugg. På Dyrvallen
bjuds det på kolbullar med lingonsylt, dryck och
fika, och på Funnervallen frukt och dryck. Allt
ingår.
Anmälan senast den 20/6 till 0650-33066,
070-5393999 eller norrboif@norrbo.nu
Avgift 200 kr/vuxen och 50 kr/barn upp till 16 år
insättes på Norrbo IF:s bg 5828–5057, OBS! Nytt
BG-NR. Skriv Kolarstigen + namn.
Anställda i Hudiksvalls kommun ½ priset. Uppge
arbetsplats vid anmälan.
Välkommen till en fin vandring önskar Norrbo IF i
samarbete med Norrbo Hembygdsförening &
Dellenbygdens Hushållningsgille.

Café hos Monica
Så här skriver Monica:
Jag kommer att ha ett litet café i min trädgård
under juli, öppet kl. 13-17 de dagar då caféet på
Hembygdsgården inte är öppet.
Jag tycker att de som ev besöker Norrbo ska
kunna få en kopp kaffe. Jag kommer också att
sälja sylt och några plantor.
Adress: Gammelsträng 22.
Välkomna!

Hembygdsföreningen informerar
Nu har Utemiljögruppen fixat och donat på vår
hembygdsgård – gården med det vackraste läget.
Stensättningar, planteringar, grävjobb och
snickerier har utförts. Innemiljögruppen har
dammat och torkat inne på gården så det känns
fräscht och skönt där. Vi är laddade! När ni läser
detta har vi haft premiär för våra traditionella
kvällsstämmor som vi kör varje onsdag från kl.
18.30 under hela juni, juli och augusti och vi har
firat Nationaldagen. Nedan programmet för resten
av sommaren.
24 juni: Midsommarfirande kl. 14.00 på
Hembygdsgården. Vi klär
midsommarstången, dansar, leker och fikar.
5 juli: Musik genom hela livet kl. 14-18. De äldres
dag. Vi får besök från kommunens äldreboenden.
Musikanter är varmt välkomna för att skapa
trevlig stämning för de äldre.
6 juli: Träff inkl. fotografering för er med
Norrbodräkter kl. 19 på ordinarie kvällsstämma
9-10 juli: Norrbostämman under ledning av Emma
Härdelin och Marita Sandberg.
Lördag: Konserter, inträde 200 kr.
Söndag: Traditionell spelmansstämma med helt
unik inriktning på folklig sång, inträde 100 kr.
7 sept: Säsongsavslutning med surströmming och
tacos.
Se mer på www.hembygd.se/norrbo eller hämta vår
infofolder på hembygdsgården.
Är ni sugna på att hjälpa till kontakta:
Serveringen - Christina Ingve 070-7211776
Utemiljö - Sune Forslund 070-3974486
Innemiljö - Bodil Nylander 070-6771012
Byggnadsgruppen - Gustav Eriksson 070-5383550
Medlemskap = du visar ditt stöd = vi blir extra
glada = du får en kolbulle på stämmosöndagen!
100 kr/person på bg 5115-6552.
Hör gärna av er så jobbar vi tillsammans för vår
fina hembygd!
/Hembygdsföreningen

Rapport från byalaget

Info från Gammelsträngs vattenförening

På årsmötet den 24 april valdes en ny styrelse:
Kjell-Åke Hamrén, ordförande
Lisa Holmberg
Reinor Andersson
Lena Bergils, ersättare

Vi har haft årsmöte och styrelsen för 2016 består
av:
Stig Schröder, ordförande,
tel. 070-3338433
Karl-Gustav Nygren, sekreterare,
tel. 33279/ 070-3712841
Lars-Erik Larsson, kassör,
tel. 33027/ 070-5414948
Lasse Järnkrok, anläggningsansvaring,
tel. 33059/ 070-5784297
Pecka Östling, anläggningsansvaring,
tel. 070-5303015

Byalagets uppdrag är att vara en resurs i
bygemensamma frågor. Norrbovägen (väg 745) är
ett exempel där ett stormöte (s k byalagsmöte)
valde en arbetsgrupp som jobbat hårt med frågan
och regelbundet rapporterat till byalaget, bl a på
stormöten. Byalaget kan förena alla föreningar och
andra sammanslutningar i vår socken för
gemensamma saker. Byalaget kan exempelvis se
till att samtliga föreningar är inkluderade i en
skrivelse till kommunen, en skrivelse som då
väger tyngre än om endast en enskild förening
eller enskilda individer skriver under.
Styrelsen har hunnit ha ett styrelsemöte där vi
bestämde att det blir stormöte (dit alla är
välkomna) i höst, återkommer med datum.

Studiecirkeln om inventering av
Norrbodräkten
Sedan ca 1,5 år träffas vi, 8 damer, en gång i
månaden för att ägna oss åt Norrbodräkten.
Vårt syfte är att ta reda på hur läget för
Norrbodräkten är, samt förstås att lära oss mer
om folkdräkter i allmänhet. Hur många har
Norrbodräkt idag, har den förändrats över tid,
finns det några riktigt gamla dräkter/dräktdelar
kvar?
Vi dokumenterar/fotograferar de dräkter vi får
kännedom om. Ett par av våra deltagare håller
dessutom på med en analys som bygger på
Marianne Ahlqvists undersökning av 100
bouppteckningar (beträffande kläder) mellan 1750
till 1850 i Norrbo socken. Har du en Norrbodräkt,
mans- eller kvinnodräkt som vi skulle kunna få
fotografera, så hör av dig till
Anna Dahlbeck 0650-33078 eller 073-8414114
eller Anne Nilsson 073-9956597

Norrbo dräktinventeringsgrupp vill samla
dräktbärare
Till dig som har en Norrbodräkt - ta på den och
kom till Norrbo hembygdsgård och visa upp den
onsdagen den 6 juli. Samling kl. 19.00 vid lilla
dansbanan i talldungen för gruppfoto.
Hembygdsföreningen tackar dig med en
fikabiljett.

Nya ansvariga för ridbanan
Nya ansvariga för ridbanan är Bettan Larsson och
Malin Jonsson. Det är till dem man får vända sej
om man vill ha information om det som rör
ridbanan. Vi hoppas att ni som använder den nu
får glädje av banan tillsammans med era hästar i
många år. Ha en skön sommar!

Sänk farten genom byn
Norrbobybor vädjar till bilförare att lätta på
gaspedalen genom byn, vi önskar väl samma sak i
Norrbo. Även om de som kör för fort väl knappast
bor här.

Senaste väg-infon
Trafikverket har satt dit nya bänkar på
rastplatserna på Rösta och röjt vägen längs Rösta
längs stranden.
Bromonumentet (vid bron över Norrboån) har
invigts. Det består av en del av den gamla bron.
Håll utkik när ni har vägarna förbi.

Folkets hus föreningen informerar
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

Bilverkstad i Norrbo
Dellenbygdens Fordonsassistans AB, Stengärde
22, Ängebo gård, felsöker och reparerar de flesta
bilar. Öppet hela sommaren alla vardagar 8-17.
Kontakta Per Andersson 073-9818012

