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Hej alla 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!

Referat från stormöte arrangerat av
byalaget 25 oktober
Mötet inleddes med att Pelle Nyberg från
Dellenbygdens framtid berättade att man från att
tidigare jobbat med att utveckla Delsbo, nu gått
över till att göra det som namnet säger - utveckla
HELA Dellenbygdens framtid. Mötet kom fram till
att det kanske viktigaste är att alla norrbobor nås
av infon att man kan kontakta byalaget om man
vill driva en stor eller liten fråga i Norrbo. Genom
byalaget kan man komma i kontakt med andra
som kan vara intresserade av samma fråga.
25 st av norrboborna var på plats för att diskutera
Norrbos framtid och då först och främst utifrån
den Lokala utvecklingsplan som togs fram för ett
par år sen. Utifrån idéerna som kom fram då
bildades olika arbetsgrupper.
Arbetsgruppen som jobbat med att försöka hitta
möjligheter att öppna affären har jobbat hårt, men
vår f.d. affär (byggnaden alltså) är för dyr att köpa
loss (800 000 kr). Dessutom har de studiebesök
som gruppen gjort visat att liknande byaffärer gått
med förlust. DÅ berättade Bodil och Ola (som bor
mittemot f.d. affären) att de funderar på att starta
någon slags verksamhet som skulle kunna
inkludera affär. Fortsättning följer!
Gruppen som jobbat för att få bättre standard på
väg 745 (Norrbovägen) har, som vi väl alla märkt,
gjort framsteg. Tjatet på Trafikverket m.fl. har gett
resultat.
Öppningen av nya bron över Norrboån blir i mitten
av november. Detta kommer att uppmärksammas
genom att byalaget bjuder brobyggarna på fika.
Under våren 2016 kommer ett monument över
gamla och gammelgamla bron att resas och då
planerar byalaget att en invigning skall ske för
hela projektet, både bro och monument.
Vi konstaterade också att engagemanget utanför
dessa arbetsgrupper är stort. Bl.a. nämndes
Norrbo byagille som regelbundet ordnar
trivselkvällar på Folkets hus, de som anordnar
Vampyrdisco för barn och aktiva föreningen

Norrbo IF som får massa folk att komma och
vandra på våra finfina vandringsleder (som
Stigfinnargruppen sköter om) och som anordnar
träning för både barn och vuxna. M.m.
En ny idé som kom upp var att införa en tjänst
som heter mobilsamåkning (läs mer på
mobilsamåkning.se). Anneli Westerlund (finns på
Facebook och är med i Norrbovänner) driver detta
och vill gärna få sällskap.
Hoppas vi ses nästa gång, när byalaget bjuder in
är alla som är intresserade av Norrbos framtid
välkomna att komma med idéer, hitta någon att
driva idéerna med eller bara för att lyssna.
Kontaktuppgifte Byalagets styrelse:
Per Svedberg, ordförande, 070-2750066,
persvedberg@hotmail.se
Lena Bergils, sekreterare, 070-3321734,
bergilslena@gmail.com
Reinor Andersson, kassör, 070-6465717,
reinor.andersson@live.com
Lars-Erik Larsson, supplant, 070-5414948,
notbiten@live.se
Arbetsgrupper ”under” Byalaget:
Servicegruppen, Bostadsgruppen,
Näringslivsgruppen, Turistgruppen,
Bredbandsgruppen (bredband på nörsia), Väg 745
gruppen. Alla är välkomna att delta i grupperna,
hör av er till byalagets styrelse så får ni
kontaktuppgifter. Byalaget önskar också ha en
kontaktperson i alla aktiva föreningar i Norrbo.
Hör av er!

Norrbo byalag bjuder in alla norrbobor till
stormöte
Måndagen 30 november 2015 kl. 18-21, Folkets
hus. Stormötet den 25 oktober (referat ovan) gav
många nya impulser och funderingar. På
kommande möte räknar vi med att få höra vad
som hänt sedan sist, lyssna på flera nya idéer,
redovisa förslag till nya arbetssätt – baserade på
erfarenheterna från förra mötet, informera om
aktuella frågor, som till exempel om bron och
vägen, och diskutera hur vi bäst ska gå vidare. Vi
kommer också att ha en gäst, som berättar om
drivkrafterna för en positiv landsbygdsutveckling.
Kaffe med tilltugg till självkostnadspris. Mer
information kommer i brevlådorna någon vecka
före mötet.

Senaste rapporten från arbetsgruppen för
väg 745
Vi i Väg 745 gruppen inom Norrbo Byalag har
nyligen skickat in en lång skrivelse, där vi kräver
att renovering av hela väg 745 mellan Bjuråkers
kyrkby och Tunaborg (Bergsjövägen) tidigareläggs.
Denna renovering är annars planerad till tidigast
2019-20 om medel tillförs.

Trivselkväll 28 november
Tack för senast ni som kom och åt tacos!
Välkomna på ännu en trivselkväll på Folkets
hus 28/11 kl. 20-24. Black & blue (Arne
Holmberg, Staffan Skäre, Roger Frank, Cecilia
Linde och Anders Noreliusson) spelar
”gammelrock”.
/Norrbo byasällskap

Skrivelsen är riktad till kommunalrådet,
oppositionsrådet, kommunchefen och
landsbygdsstrategen i Hudiksvalls kommun, samt
till tre tjänstemän inom Region Gävleborg och
slutligen till Landshövdingen. Norrbo Byalag står
som avsändare tillsammans med Dellenbygdens
Framtid, Dellenbygdens företagsakademi, Brun/vit
turistväg gruppen, Destination Glada Hudik och
Visit Glada Hudik. Det är många mottagare och
många intressenter, så vi får hoppas att det
kommer att ge respons.

Angående skoteråkning i vinter

Förutom möten och skrivelsen har vi haft
fortlöpande mailkorrespondens med Trafikverket
(TRV) och fått följande svar: ”Det har tillförts
ytterligare medel akut, så att man nu kunnat
asfaltbelägga flera längre partier mellan
Josefberget och Tunbyn. Arbeten som nu redan är
utförda. Några ytterligare akuta insatser kommer
knappast att göras före 2019.”

Lantmäteriet angående vatten och avlopp

Som vi redan tidigare fått veta så är
planläggningsprocessen för en ”helrenovering” av
hela väg 745 budgeterad och påbörjad. Men detta
innebär fortfarande inte att det med säkerhet
kommer att ske en start av denna renovering
2019, eftersom medel för detta inte är framtaget.
Det är med andra ord många om och kanske i
denna fråga, så vi får fortsätta att jaga TRV och
andra myndigheter.
Från 1 september är en ny entreprenör, Svevia,
som sköter de statliga vägarna i området. Alltså
exv. Norrbovägen 745 och Gammelsträngsvägen
757. Om man upplever att något behöver åtgärdas
ringer man till Svevias journummer 070-249 80
90. Och ju fler samtal, ju fler åtgärder kan man
hoppas på så ring så fort ni ser något som bör
åtgärdas längs vägen.

Stor Loppis på Norrbo Folkets Hus. Vill du
delta?
Lördagen den 7 maj 2016
Vi har tänkt anordna en loppis på Folkets Hus i
samband med konstrundan då det är mycket folk
som är ute och åker den helgen. Kostnaden för att
få vara med är hyran av x antal bord (strl ca
60*200cm) så vi får in till lokalhyran. Ju fler vi blir
desto billigare bord. Prisexempel: Om 20 bord
bokas så kostar varje bord 50 kr. Vi tar nu upp
intresseanmälningar för att se om några vill stå
och sälja sina saker/kläder den lördagen.
Anmälan via mail till:
Malin Löthmyr mlothmyr@yahoo.se
Anna Sjöberg anna_sjoberg@hotmail.com
Skriv namn, telefonnummer och antal bord.

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
28 oktober 2015 deltog närmare 40 personer i
möte om ny lantmäteriförrättning för Norrbo
samfällighetsförening (vatten och avlopp).
Bakgrunden var att sedan den tidigare
förrättningen år 2000 så har flera nya fastigheter
tillkommit, och samfälligheten har därför varit
tvungen att dra nya ledningar. Därtill har
stadgarna i de delar som måste godkännas av
Lantmäteriverket uppdaterats för att bättre passa i
dagens samhälle. Tyvärr avslogs föreningens
anhållan om ett enklare förfarande av
Lantmäteriverket. Detta därför att regelverket i fall
som detta kräver en ny förrättning. Och en sådan
berör både de fastigheter som redan är med i
samfälligheten och de, som ännu inte är formellt
anslutna till föreningen. (Även om de rent konkret
är anslutna till vattendistributionen sedan flera år.)
Kallelse till mötet skickades från Lantmäteriverket
knappt tre veckor före mötet, men av misstag
hade kallelsen till just de nytillkommande
andelsägarna inte sänts i tid. Dessa fick kallelsen
samma dag som mötet skulle vara. Därför kommer
processen att justeras något, och de som fått
kallelsen sent får möjlighet att lämna synpunkter
på Lantmäteriverkets mötesprotokoll när det
kommer. Först därefter slutförs förrättningen.
/Lena Bergils

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. 33 283 eller
070-2633283.

