N ORRBONYTT
Oktober 2017 nr 5

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!

Norrbo IF informerar
Höstträning på elljusspåret för vuxna
Klockan 19 på torsdagar med start 7 september.
Träning för de som vill köra hårt eller mest bara
hålla igång: intervallträning med stavar och styrka
eller ”powerwalk” och lättare styrketräning. Är du
inte redan medlem i Norrbo IF så bli det:
www5.idrottonline.se/norrboif. Fråga om ni undrar
något! Hanna Danielsson 070-2880877 eller
hdnorrbo.hotmail.com
Barngympalek för barn upp till 6 år. Söndagar
15.30-16.15 start 29/10.
Prova på innebandy för barn mellan 7-10 år.
Torsdag den 9 november 17.30-18.30.
Kör inte sönder vandringslederna!
Norrbo IF ansvarar för skötsel av Kolarstigen och
Norrboleden och ser till att lederna är gångbara. I
höst har några kört motocrosscyklar och
fyrhjulingar på Kolarstigen och spåren är djupa
och leriga på de ställen där förnan, det översta
jordlagret, har körts sönder. Det innebär att det
tar lång tid, mellan 50-100 år innan spåren läker,
enligt Isabelle Bergkvist, chef för
Skogsskötselprogrammet på Skogsforsk, Uppsala.
Vi har fått lov av markägarna längs Kolarstigen att
hålla leden öppen för vandring inget annat. Vi är
många som lägger ner mycket jobb varje år på att
röja, märka med färg, ta bort hinder som
nedfallna träd och lägga ut spänger o broar. Det
är många som vandrar längs leden och vi får
mycket beröm för att vi sköter den på ett bra sätt.
Och kul att även många utifrån kommer till Norrbo
o ser hur fint det är här. Så vi ber er att hjälpa till
genom att inte köra sönder lederna.

Halloweendisco
Fredagen den 3e november kommer vi att ha ett
Halloweendisco på Folketshus i Norrbo.
Klockan 18.00-19.30. Ålder 3-6 år. Vi kommer att
ha försäljning av godsaker till både barn och
föräldrar. Varmt välkomna till en afton full med
skojiga läskigheter hälsar
Ellinor, Annelie, Josefine, Jannie

Hej från Norrbo hembygdsförening
För att öppna upp allas vår hembygdsgård även
vintertid så kör vi även i år JULMYS lördag den
16 december kl. 14-17. Du har väl skrivit in
detta i kalendern, putsat vinterstövlarna, bjudit
hit släkten och lagt ut info på Facebook? :) Det
finns fika, kolbullar, korv, marschaller, djur,
lotter, hantverk, musikunderhållning - och så
den där gemenskapen som vi bara kan bygga
tillsammans. Anmäl dig gärna som
funktionär. Varmt välkomna!
I hembygdsföreningen är vinterhalvåret en
något lugnare tid. Men det finns fortfarande
mycket att göra. VI planerar redan för
Norrbostämman 2018. Vi lägger tak och
planerar renovering av 1500-talsbyggnader, går
på samverkansmöten och planerar
avfallshantering. Vi fixar med blommor
och dragspel, bygger fastbandshagar och gör
broschyrer. Full rulle, jättekul och utvecklande!
Hör av dig till oss om du har några funderingar
eller vill engagera dig mycket eller lite i
verksamheten!
//Bodil Nylander, ordf. 070-677 10 12.
Ni som vill boka hembygdsgården nästa
sommar för bröllop, dop eller annan festlighet,
hör av er fort för intresset är stort.
Kontakta BrittMarie Schröder, tel:073-0336361

Norrbo samfällighetsförening (vatten och
avlopp) inbjuder till Extra årsstämma
Söndagen den 26 november 2017 kl.19.00.
Lokal Norrbo Folkets hus.
Ärenden: Val av ny ordförande, information om
arbetet med att säkra vattenkvaliteten, ekonomi
Skrivelser/motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast den 3 november 2017.
Lämnas/sänds till Lena Bergils, Hålsjö 314, epost bergilslena@gmail.com.
För frågor kring mötena, kontakta Lena Bergils
på 070-583 64 85

Rapport från Byalagets möte 21 okt på
tema vad händer i Norrbo

Odling av matfisk och yngel i
Svågadalen: så skulle det kunna bli

Hembygdsföreningen genom ordförande Bodil
Nylander inledde med att berätta om allt arbete de
lägger ner på Norrbostämman, onsdagsstämmorna
mm, för att inte tala om skötsel av alla gamla hus,
bl a två byggnader från 1500-talet! Ordförande
Bodil undrade också om en
Byafejd (OBS! Lekar) vore något? Ja! sa mötet.
Arne Holmberg passade på att tacka alla (för vi är
många!) som ställt upp och jobbat i serveringen i
sommar!

Projektet ”Framtagande av en utvecklingsplan för
Lokalt entreprenörskap för utveckling av
fiskodling och matfiskproduktion i Svågadalen ”
presenterar resultat från en intervju-och
litteraturstudie om möjligheter och utmaningar
med att skapa arbetstillfällen kring fiskproduktion
i dalen. Mötet är det andra av totalt tre inom
projektet och nu kommer de första resultaten.
Projektet, där både Svågadalsnämnden och
Bjuråker-Norrbo fiskevårdsförening deltar, har
dels tagit reda på förutsättningarna för att starta
ett lokalt kläckeri med yngelproduktion för
Dellenöring i Svågadalen och dels inventerat
intresset och förutsättningar för att starta
dammodling av matfisk samt slakt av denna. Nu
vill vi dela med oss av resultaten!

Norrbo IF har vi mycket att tacka för, de ordnar
motion för vuxna och gympa för barn,
motionsbingo för alla på söndagar och snart är det
dags för skidskola. Undergruppen Stigfinnarna
håller vandringslederna Kolarstigen och
Norrboleden i fint skick och arrangerar två mycket
populära vandringar/år. De passade på att tacka
alla som ställer upp och hjälper till då.
Norrbo sockenförening är igång igen och
ordförande Marita Sandberg berättar att de under
2017 främst fokuserat på att rusta och röja runt
fågeltornet i Hålsjöviken samt Josefs källa (på
Josefsberg). Sockenföreningen saknar valberedning
och revisorer och efterlyste intresserade.
Vi konstaterade att vi har två körer utan krav på
förkunskaper eller ens tonträff och med blandade
repertoarer efter medlemmarnas önskemål –
Norrbokören som Marita leder och Gammelsträngs
kammarkör som Ann-Mari Thiel leder – och två
spelmanslag – ett för de som spelar som Marita
leder och ett för dem som vill men ännu inte kan
som Bodil leder.
Lysföreningen, som ser till att vi har gatljus
efterlyser medlemsavgifter från fler norrbobor.
Inga representanter från våra två vattenföreningar
(dricksvatten) var närvarande men hälsade.
Utöver föreningarna bjöd Eva Norling och Meta
Roberg in till syjunta som nu flyttat från Folkets
hus och blivit hemma-hos. Nästa syjunta är måndag
27 november hemma hos Eva Norling, Backmo 41,
kl 18. Sune Forslund berättade om flera idéer för
att utveckla turismen vid
Norrboån/Dellenbaden/Blodmyra, ideér som han
driver i kommunpolitiken.
Våra värdar Folkets hus föreningen berättade om
Påskmässan de arrangerar och hälsar från
undergruppen Byasällskapet att alla är välkomna på
de återkommande Trivselkvällarna och på den
årliga anglingen i Hålsjöviken.
Byalaget vill tacka alla som kom (vi var väl nästa 40
pers), våra dragspelare Tommy och Britt-Marie och
ni som kom med idén till detta möte!
Ni som vill komma i kontakt med någon av
föreningarna kontakta mig (Lisa).

Därför bjuder vi in till ett nytt dialogmöte på
Svågagården den 4:e december kl. 19-20:30. Till
mötet kommer också Leif Björklund från
Dellenmejeriet som är en av de entreprenörer som
står bakom den lyckade lanseringen av
Hälsingemjölk. Leif delar med sig av erfarenheter
av att förädla och sälja lokala produkter. Det blir
också lokalproducerade tilltugg och förfriskningar
VÄLKOMNA KL 19 DEN 4:E DECEMBER I
SVÅGAGÅRDEN OCH STANNA GÄRNA KVAR EN
STUND EFTERÅT OCH MINGLA!
Vill du veta mer, kontakta oss:
Svågadalsnämnden: Peter Jons,
peterjons@hotmail.com
Bjuråker-Norrbo Fiskevårdsområde: Börje
Karlsson, j.borje.karlsson@gmail.com; Stefan
Sandin, avholm@spray.se; Magnus Kjällman,
prinsgarden@tyfonmail.ase; Patrick de Kwant,
pktrading.se@gmail.com
KTH: Annika Carlsson Kanyama, annikack@kth.se
och Björn Frostell, bjorn.frostell@abe.kth.se
Projektet finaniseras av Lokalt Ledd Utveckling
genom Utveckling Hälsingebygden och EU.
Jordbruksverket är förvaltande myndighet för
landsbygdsprogrammet.

Info från Folkets hus föreningen
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.

Uthyres i Gammelsträng
Carport för bil. 500:-/år
Carport för traktor. 500:-/år
Kallförråd för motorcykel. 400:-/år
Snickarverkstad (utan maskiner) uthyres. 40m2.
1000:-/år. Ring 0650-33050

