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God Jul &
Gott Nytt År!
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!

Ny ordförande i Norrbo
samfällighetsförening (vattenförening, en

Norrbo IF informerar

Det är en viktig och intressant uppgift att se till
att försörjningen av dricksvatten och
omhändertagande av avloppsvatten fungerar på
ett fullgott sätt. Jag är civilingenjör i
samhällsbyggnadsteknik där ämnen som vattenoch avloppssystem, luftrening,
avfallsbehandling och kretsloppsteknik ingår.
Sedan millennieskiftet driver jag eget
konsultföretag och hjälper småföretagare att
uppfylla intressenters krav inom miljö, kvalitet
och arbetsmiljö. Utmaningen och målsättningen
är alltid att utifrån gällande lagar och krav hitta
så effektiva lösningar för uppdragsgivaren som
möjligt.

Barngympa varje söndag kl. 15.30-16.30. Sista
gången före jul den 17 december. Startar igen den
21 januari. Plats gympahallen bredvid gamla
skolan.
Innebandy för barn torsdagar kl. 17.30-18.30.
Sista gången före jul den 21 december. Startar
igen den 11 januari. Plats gympahallen bredvid
gamla skolan.
Bamseskidskola börjar i januari mer information
kommer.
Skidträning för vuxna
Medan vi väntar in snön kör vi i gympahallen
bredvid gamla skolan torsdagar kl. 19. Mer info
om fortsättningen kommer. Fråga om ni undrar
något! Hanna Danielsson 070-2880877 eller
hdnorrbo.hotmail.com
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR NORRBO IF

Julgransplundring
Söndag den 14 januari kl. 14.00 Dans kring
granen, fika och besök av tomten.
Välkomna hälsar Norrbo Folkets Hus och Norrbo IF

vattenförening finns också för Gammelsträng)
Den 27 november hade Norrbo
samfällighetsförening extra årsmöte med
anledning av val av ordförande. Undertecknad
valdes av mötet och jag vill härmed tacka för
förtroendet.

Jag tror att jag talar för fler då jag påstår att det
arbete vi bedriver i olika föreningar i Norrbo
bygger på en viktig princip, nämligen
solidaritetsprincipen. När vi hjälper varandra
och sätter vår vackra socken och de fantastiska
möjligheter vi har här i fokus, då kan vi
tillsammans uträtta storverk. Det finns så
många kompetenta och djupt engagerade
människor i vår bygd. Flera är aktiva i
samfällighetsföreningen och jag ser verkligen
fram mot att få jobba tillsammans med dem för
Norrbos bästa.
Varmt välkommen att kontakta mig. Lämna
meddelande om jag inte svarar så ringer jag
upp dig när jag kan tala i lugn och ro.
Bodil Nylander, 070-677 10 12,
bodil.nylander@gmail.com

