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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!

Årsmöten (i datumordning)
Norrbo sockenförening har årsmöte tors 22 feb
kl 19 på Folkets hus.
Kallelse till årsmöte Norrbo hembygdsförening
Välkomna på årsmöte, medlemmar och övriga
intresserade, sön 25 februari kl. 15 på Folkets
hus. Ärenden enligt stadgarna. Efter mötet bjuds
alla på fika. Varmt välkommen!
//Bodil Nylander, ordförande, 070-677 10 12
Norrbo byalag har årsmöte mån 26 feb kl. 18-19
på Folkets hus.
Därefter vill vi gärna upprepa förra årets upplägg,
då vi efter årsmötesförhandlingarna (ca 19.1520.30) hade en mer informell sittning
tillsammans med övriga föreningar.
Lysföreningen (gatljusen) har årsmöte 8 mars kl.
19 på Folkets hus.
Norrbo IF har årsmöte sön 11 mars kl. 18 på
Folkets hus. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Norrbo IF informerar
Familjedag på Norrbo Hembygdsgård lör den
10 mars. Mer info kommer senare men boka in
dagen!
Barnskidskola ålder 4-10 år söndagar kl. 14 vid
Hembygdsgården. Start sön 11 feb.
Norrbo IF har införskaffat en spårsläde för att
göra skidspår. Den finns hos Andreas Olofsson
på Reveln och man får gärna komma och låna
(skoter ingår inte). På senaste tiden har det varit
mycket vatten på sjön men det finns spår från
fågeltornet till Norrbobyn och ett runt på
täkterna på Reveln. Men det vågar man väl
knappt skriva innan det har snöat igen…
Nr till Andreas 070-2708114

Påskmässa
Enligt tradition på långfredagen kl. 11-16 på
Folkets hus. Hantverkare ställer ut och säljer,
fika, loppis mm. Välkomna!

Stor Loppis på Norrbo Folkets hus

Folkets hus föreningen har årsmöte tors 22 mars
kl. 18 på Folkets hus. Välkomna!

Lördagen den 12 maj har vi tänkt anordna
loppis på Folkets Hus igen.

Kallelse till årsmöte Norrbo
samfällighetsförening (NSFF)
Norrbo samfällighetsförening kallar härmed sina
medlemmar och övriga intresserade till årsmöte
söndag 8 april kl. 19 på Folkets hus. Ärenden
enligt stadgarna. Motioner mottas före 1 mars.
Efter mötet bjuds alla på fika.
Läs mer från NSFF på nästa sida!
//Bodil Nylander, ordförande, 070-677 10 12

Kostnaden för att vara med är hyran av x antal
bord. Bordshyran är 80 kr. Om man hellre vill ha
en klädställning så bokar man ett bord och
byter ut till sin egen klädställning. Vi tar nu upp
anmälningar för att se om några vill stå och
sälja sina saker/kläder den lördagen.

Julgranen vid Handelsboden på lut
Det är förmodligen inte bara vi närmaste grannar
till "bygranen" som sett och störts av att den, i och
för sig ståtliga, julgranen vid Handelsboden för
det mesta stått på lut och inte så rakt och snyggt
som man kan förvänta sig. Det har berott på att
det rör som utgjort ”julgransfot” skadats och
avlägsnats. Ett enkelt hål i marken ger ju inte så
mycket stabilitet. Ett nytt och mycket kraftigare
stålrör är nu inköpt. Så nästa år ska ingen behöva
störas av en julgran på sné.

Anmäl via mail till:
Malin Löthmyr mlothmyr@yahoo.se
Anna Sjöberg anna_sjoberg@hotmail.com
Skriv namn, telefonnummer och antal bord
Bekräftelsemail kommer med mer information
och bokningen blir bindande när betalningen
finns hos någon av oss.
Välkomna hälsar Malin och Anna!

Whiskeyprovning
Lördag den 3 mars kl 17 på Folkets hus.
Whiskyptovningsledare Lasse whiskeyprovarn
Hallin. Vi provar whiskey från i första hand
Skottland, men man vet aldrig, det kan komma
någon överraskning. Vi provar minst sex sorter
blandat både rökig och icke rökig.
För att provningen ska bli av krävs minst 20
personer och max 35 st så sprid ut, kasta er på
telefon och dra ihop så många som ni kan. Ju
fler vi blir desto trevligare.
Kostnad för kalaset blir 500 kr /person och då
ingår även fika. Swisha till 0704176555 eller
sätt in på konto nr 283 810 240-4 clearingnr
8103-4 Swedbank. Märk bet med namn och
norrbo.
Frågor sms till 070- 4176555 eller till Marie
Persson i Hålsjö 076-8143963.
Välkomna på en intressant roligt samt GOD
kväll!

Information från Norrbo
samfällighetsförening (NSFF)
I takt med att jag själv lär mig tänkte jag berätta
lite grann om hur NSFF fungerar.
I samhällen och städer får invånarna en viss
service av kommunen. För oss här på
landsbygden ser det ibland lite annorlunda ut. I
NSFF:s område finns i dag varken kommunalt
vatten eller avlopp. De av oss, som inte har egen
brunn, får sitt vatten via
samfällighetsföreningen. De av oss, som inte har
eget avlopp, har avlopp via densamma. Det är i
dag ca 250 hushåll anslutna till vattnet och ca
50 hushåll anslutna till avloppsnätet i NSFF. (Det
finns vattenföreningar även i Gammelsträng och
i Norrbobyn, men här skriver jag om NSFF.)
Man kan välja att nyansluta sin fastighet till
NSFF:s vatten/avlopp om den inte redan är
ansluten, och den processen är för den
anslutande förenad med en kostnad p.g.a.
lantmäteriförrättning, grävning etc. Just nu har
vi tre nya anslutande fastigheter på gång. I och
med en anslutning blir man medlem i NSFF. Det
är i praktiken fastigheten som ansluts, så en ny
ägare blir automatiskt medlem i föreningen (då
såklart utan nämnda anslutningskostnader).
Därefter tas det ut en obligatorisk årlig
medlemsavgift för vatten, en annan för avlopp,
där grundprincipen är 1 fastighet = 1 andel.
(Flera andelar kan tillkomma om det finns flera
hushåll på fastigheten eller om det bedrivs
djurhållning där.) Denna medlemsavgift måste
alltså betalas, man kan inte välja bort den. Den
som inte betalar riskerar faktiskt att hamna hos
kronofogden enligt ”Lag (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter”.

Att bilda en samfällighetsförening är ett bra sätt
att organisera skötseln av anläggningar som ägs
tillsammans. I NSFF finns en styrelse som ska
förbereda frågor, ta hand om beslut som fattats
på årsmötet, leda och fördela arbetet och
representera föreningen i olika sammanhang. Att
vara medlem i föreningen innebär att man är
delägare i anläggningen man är ansluten till.
Därmed har man både ansvar och inflytande över
drift och underhåll. Föreningen säljer alltså inte
vatten till sina medlemmar utan det är alla
medlemmar tillsammans som ska se till att
anläggningen fungerar och levererar det den ska.
Detta tror jag att många glömmer bort eller inte
ens har tänkt på.
Det är viktigt för oss här i Norrbo att minnas att
det är mycket som vi på egen hand behöver
ordna för att vi ska få den fina livsmiljö som vi
har. Det är lätt att ta saker för givet då de
fungerar, och det är lätt att tycka att det är
”någon annan” som ska fixa, för själv har man
inte tid. Sanningen är att tillsammans bygger vi
vår hembygd, om det nu gäller ”hårdare” frågor
som vatten, vägar och belysning, eller ”mjukare”
som t.ex. spelmansstämmor, leder och
informationsblad. ”Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något!” De flesta av oss är glada
amatörer som lär oss längs vägen.
Därför vill vi se riktigt många på NSFF:s
ÅRSMÖTE, se kallelse på annan plats i
NorrboNytt. Jag VET att årsmöten oftast ses som
tråkiga tillställningar som man tycker att man
inte berörs av men det är faktiskt en JÄTTEVIKTIG
plats för utveckling av det man är medlem i.
Varmt välkomna! 
I nästa NorrboNytt tänkte jag skriva om när och
hur våra anläggningar är konstruerade!
Har du tankar eller frågor? Välkommen att höra
av dig till nån i styrelsen!
//Bodil Nylander, ordförande, 070-677 10 12

