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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!

Byalaget informerar
Byalaget var tillsammans med andra byalag och
föreningar i Dellenbygden med och arrangerade
informationsmöte om ansökan om att driva gruva i
Bricka 11 april. Vår och vattenföreningarnas
utgångspunkt har varit att vi vill säkerställa att
vårt dricksvatten inte påverkas. På mötet
informerade kommunen och Länsstyrelsen om vad
en gruva skulle innebära och varför de inte är
nöjda med de svar på frågor som företaget
Svenska Vanadin AB lämnat. Nästa steg är ett
avgörande i Mark- och miljödomstolen i höst. Det
finns planer på att anordna fler möten då
företaget Svenska Vanadin AB ska bjudas in. Vi
återkommer med mer info när vi har den.
Väggruppen är en del av byalagets verksamhet
och på vägfronten bjöd Trafikverket in till samråd
8 maj. Infon nedan fanns i Norrbovänner på
Facebook efteråt:
Väg 745 och sträckan Bjuråker-Näsviken (23 km).
Vägbygget drar, om ingen överklagar och om det
finns pengar, igång 2020 och håller på i två år.
Det tar tid innan det drar igång bl a eftersom vi
som bor här ska tycka till både innan och efter det
att Trafikverket har planerat i detalj. I sommar blir
det naturvärdesinventering och arkeologisk
undersökning, sånt ska ju också hinna göras. En
mer detaljerad planering ställs ut nånstans i
Norrbo (Dellengrytan kanske) i sommar. Det
framgick att det är en del att tänka på, giftiga
ämnen som ska hanteras varsamt, alla
fastighetsägares synpunkter, historiska lämningar
(tydligen en särskilt historiskt intressant väg)
bullerförebyggande mm.
Det ska bli en väg av högsta bärighetsklass (bk 1).
Själva vägbanan kommer att höjas högst 55 cm
där det går men inte breddas. Dikena blir dock
bredare så de som bor allra närmast vägen kan få
lite dike på sina fastigheter. Det är inget man kan
säga nej till som fastighetsägare (vägrätten gäller)
men man får ersättning.

Trafikverket meddelade också att sträckan
Näsviken-Hudiksvall (ut till Bergsjövägen) inte
får samma omfattande upprustning men den
renoveras just nu. På sträckan Bjuråker-Näsviken
kommer de innan byggstart bara att göra akuta
åtgärder och om man upptäcker såna ska man
ringa Trafikverket.
Trafikverket är också ute efter mark att ställa
grejer på under byggtiden (får inte vara
jordbruksmark) så ring ni som har sån,
ersättning utgår.
Fortsättning följer. Länk för mer info och för att
lämna synpunkter!
https://www.trafikverket.se/naradig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-lan/vag745-bjuraker-nasviken-forbattringsatgarder/
Utöver dessa två stora frågor (vägen och
gruvan) så deltar Norrbo byalag i Dellenbygdens
framtids arbete. Där samlas byalag och
representanter från alla socknar i Dellenbygden
för att jobba med utvecklingsfrågor gemensamt.
Mest arbete just nu ägnas åt planering av en
s.k. LEA – Lokal ekonomisk analys. Syftet är att
kartlägga hur vi som bor här spenderar våra
pengar och närmare bestämt hur mycket pengar
vi spenderar lokalt. Ett bra sätt att förstå sig på
den lokala ekonomin och uppmuntra oss alla att
handla så mycket som möjligt lokalt. Ni som
tycker att det låter spännande och vill vara med
hör av er till mig (kontaktuppg. överst i
Norrbonytt alt. på Facebook).
Vi får berätta mer om Dellenbygdens framtids
arbete när vi har mer plats i Norrbonytt.

Sockenföreningen informerar
Sockenföreningen arrangerar loppis på Folket
hus i sommar 26/6-29/7, öppet varje dag kl.
12-18. Om du vill lämna in grejer eller hjälpa till
på loppisen så hör av dig till Felicia
Flizan79@gmail.com tel. 070-422 29 12

Norrbo IF informerar
Årlig städdag efter byns vägar
Mån 28/5 kl. 18 samlas vi vid Folkets hus eller
hos Gustav Eriksson i Norrbobyn. Säckar att
samla skräp i och delsträckor delas ut på plats
(säckarna hämtas sen upp med bil). Fika bjuds på
Rösta efteråt (första rastplatsen från Norrbo sett,
dvs mittemellan Norrbo och Norrbobyn).
Kolarstigsvandring
Midsommarvandring sön 24/6 till Ora 17 km eller
Hallbo 27 km.
Buss avgår från Hallbo kl. 9.00 och Ora ca.9.15.
Bussen kör till Sörgimma där vandringen startar.
Du går i din egen takt i varierad terräng på stigar,
vallvägar och genom fäbodvallar.
Vid Brännåsvallens fäbodar serveras blåbärssoppa
med tilltugg. På Dyrvallen bjuds det på kolbullar
med lingonsylt, dryck och fika. För er som går till
Hallbo finns frukt och dryck på Funnervallen. Allt
ingår.
Information och anmälan senast 20/6 till 065059 04 33 och 070-480 09 35, säkrast kvällstid,
eller till norrboif@norrbo.nu
Avgift 200 kr/vuxen och 50 kr/barn upp till 16 år
insättes på Norrbo IF:s bg 5828-5057 eller swish
1231466804. Skriv namn. Anställda i Hudiksvalls
kommun ½ priset. Uppge arbetsplats vid
anmälan.
Välkommen till en fin vandring önskar Norrbo IF i
samarbete med Norrbo Hembygdsförening och
Dellenbygdens Hushållningsgille!
Motionsbingo
Start sön mellan 10-11 varje söndag från vecka
20 till vecka 24. Start folkets hus.

Information från Norrbo
samfällighetsförening (NSFF)
Jag sitter hemma i soffan och läser gamla
dokument för nuvarande Norrbo
samfällighetsförening. I början av 70-talet är
tydligen vattenbristen ”ytterst prekär” i Norrbo,
varför fru Marianne Ahlqvist och herrarna Lars
Larsson och Gustav Bodin ”anhåller om att
kommunen måtte utföra provpumpning av Hålsjö
va-förenings vattentäkt”.
Enligt utredningen som följer framkommer att
kostnaderna för anordnande av vatten och avlopp
för hela området skulle uppgå till ca 6 miljoner
kronor.
Under en tid övergick kommunens ägande i stort
sett till sockenborna och det bildades olika
vattenföreningar i Norrbo. I dag har socknen tre
sådana föreningar: Norrbobyns vattenförening,
Gammelsträngs vattenförening och Norrbo
samfällighetsförening.

I Norrbo samfällighetsförening, som undertecknad
representerar här, ingår även ett avloppssystem.
Det finns därför ett avloppsreningsverk i Bästdal,
och ett 50-tal fastigheter kring Norrbovägen är
anslutna till det ca 1 km långa ledningsnätet.
Reningen sker i två steg: Först mekaniskt då det
grövsta materialet filtreras bort. Sedan kemiskt
med hjälp av polyaluminiumklorid så ett slam
faller ut. Det renade vattnet går ut i
Lingerängsbäcken och slammet hamnar i en
slambrunn. År 2017 hämtade Suez ca 170 m3
slam.
Norrbo samfällighetsförenings vattenverk finns
nere vid södra Dellen i Hålsjö. Vi tar alltså vårt
vatten direkt från sjön. Den rening som vattnet
genomgår är att det passerar ett sandfilter (28
m2) som tar bort partiklar och en uv-lampa som
dödar bakterier. Det är alltså av största vikt att
vårt sjövatten hålls rent! 180 fastigheter är
anslutna till det uppskattningsvis 2 mil långa
ledningsnätet. Det levereras ut ca 120 m3 vatten
varje dag.
Saker vi gör regelbundet är att en gång per kvartal
skicka prover till ett ackrediterat labb för att
säkerställa att vi uppfyller de lagkrav som vi
omfattas av. 1-2 gånger i veckan ska de båda
verken tittas till så att allt fungerar som det ska. I
övrigt finns det förstås också en del att tänka på.
Många svenska sjöar har ett ökande problem med
humus i vattnet, vilket gör det svårt att få ett helt
klart vatten ut till kund. Prospekteringsföretag vill
bryta komplexa metaller i områden som ligger
nära Dellen. Sly växer upp runt byggnader och
snö ska skottas. Medlemsavgifter ska samlas in.
Saker går sönder och strömavbrott gör att extra
tillsyn behövs. Vi har bra kompetens att tillgå
genom Urban Jonsson, och i maj ska vi träffa
kommunens VA-chef för att diskutera olika
lösningar.
Norrbo samfällighetsförening ägs och drivs av alla
sina medlemmar - tillsammans. Styrelsens uppgift
är (som i alla föreningar) att leda och fördela
arbetet.
Undrar du över något? Vill du hjälpa till med
något? Hör av dig till oss, det är så roligt med alla
engagerade personer!
//Bodil Nylander, ordf. Norrbo
samfällighetsförening, 070-677 10 12,
bodil.nylander@gmail.com

Hej från Norrbo hembygdsförening!
Nu drar vår högsäsong igång! Lördag den 26 maj har vi därför städdag, då vi ska ställa ut
bänkar, räfsa, städa serveringsbyggnaden och se till att allt ser snyggt ut på ”gården med det
vackraste läget”. Alla hjälpande händer är då mycket uppskattade!
Onsdag den 6 juni drar vi igång, först med nationaldagsfirande kl. 14 och därefter sedvanlig
kvällsstämma med start kl. 18.30 och minikonsert på logen kl. 19.30. Vår höjdpunkt är
kanske NORRBOSTÄMMAN den 7-8 juli. Se fullständigt program för sommaren 2018 nedan.
Mer info kommer att finnas på www.hembygd.se/norrbo, på vår Facebookgrupp ”
Norrbostämman & Norrbo hembygdsförening”, i annonser och på andra ställen.
Vill du hjälpa till i serveringen, klippa gräs eller med något annat under/mellan våra
evenemang? Hör av dig till undertecknad eller till Arne på 0650-33066! All hjälp, om så bara
för en timme, är så välkommen!
Våra Norrbohantverkare ställer ut på logen under sommaren under ledning av Eva Norling,
som även håller i bakningsgänget. Serveringen drivs av en stor grupp ideellt arbetande
personer som leds av Catherine Vennberg, Kattis Dellhem och Kajsa Högström. Christina
Ingve roddar med kolbullestekarna. Under nästan alla helger är gården uthyrd till
bröllopsfester och andra skojigheter, detta tack vare Britt-Marie och Stig Schröders
engagemang. Det här är förstås himla kul och gör att många utsocknes får upp ögonen för
vårt fina Norrbo. Arne Holmberg har meckat ihop det finfina musikprogrammet för
kvällsstämmor och högtidsfirande. Emma Härdelin har roddat ihop exceptionellt fina
musiker till Norrbostämman, och Marita Sandberg är allspelsledare. Detta är några exempel
på alla som är med och ser till att vi får en levande hembygdsgård även denna sommar. Stort
tack till er och såklart till alla andra som inte är nämnda här!
Ons 6 juni: Nationaldagsfirande
Gammelsträngs kammarkör under ledning av Anne-Marie Thiel. Monica Wadsworth (f. Käkelä,
uppvuxen i Gammelsträng, dotter till eldsjälen Sune Forslund) högtidstalar. I serveringen
finns kaffe och nationaldagsbakelse.
Ons 6 juni: Premiär för årets kvällsstämmor med minikonsert på logen
Buskspel och fikaservering från kl. 18.30. Fri entré.
Minikonsert på logen kl. 19.30: Small Group (fem fina sångare/sångerskor och musikanter,
bl.a. Maria Blank).
Ons 13 juni: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Mats Skoog och
Musikanterna (allsång)
Ons 20 juni: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Six Voices (sång
och humorshow)
Fre 22 juni: Midsommarfirande kl. 14 med Maria Bergström som lekledare. Serveringen
öppen. Kom gärna lite tidigare och hjälp till att klä stången!
Ons 27 juni: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Frank, Holmberg
och Skäre (lite nytt, lite gammalt, lite lånat)
Ons 4 juli: Kvällsstämma kl. 18.30, denna kväll med stor allsångskonsert på scenen kl. 19.30
– Nordic Song Festival. Dessutom Dräktonsdag i samarbete med studiecirkeln ”Inventering av
Norrbodräkter”. Alla som tar på sig sin hembygdsdräkt och kommer till gården bjuds på fika
och blir fotograferade i grupp!
Lör 7 juli: NORRBOSTÄMMAN 2018 – Förstämma. Buskspel hela natten lång…

Sön 8 juli: NORRBOSTÄMMAN 2018. Viskurs, allspel, allsång, buskspel och -sång,
barnföreställning, dans på logen. På stora scenen kl 15.15: ”Jan Hammarlund”, kl. 17: ”Frifot”
(världsartisterna Lena Willemark, Ale Möller och Per Gudmundsson). ”Norr om Stockholm”
inleder dansen på logen med danskonsert kl. 18. Entré 100 kr (fritt för musikanter,
dräktklädda och barn upp till 16).
Ons 11 juli: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Låta Myttje
(fantastisk kvinnodominerad folkmusikgrupp från Hälsingland)
Ons 18 juli: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Kjell-Åke Hamrén,
Ingemar Höglund, Björn Eriksson, Mark Lambrecht (salongsmusik från förr)
Ons 25 juli: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Vega och Nika
(folkmusikduo med anknytning till Norrbo)
Ons 1 augusti: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Isak Bergström
med internationella gäster (spännande musik från många olika håll)
Ons 8 augusti: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Emma Härdelin
och Arne Holmberg (Emma framför musik utanför sin vanliga repertoar)
Ons 15 augusti: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Emma och
Anna Svensson (Hälsinglands eget ”First Aid Kit”)
Ons 22 augusti: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Klint-Olle med
trio (dragspelsgigant från Delsbo, övrig presentation överflödig)
Ons 29 augusti: Kvällsstämma kl. 18.30 med minikonsert på logen kl. 19.30 – Christer Sund
(trubadur från Hassela, numera skåning)
Ons 6 september: Säsongsavslutning med surströmming och tacos. Som tack för alla
insatser under säsongen bjuder föreningen alla medlemmar, funktionärer och musikanter på
mat och dryck. Gästerna underhåller fritt under kvällen.
---Med reservation för ev. felaktigheter!--Ta med dina vänner, arbetskamrater, föräldrar, ungar och hundar och kom och njut av den
fina miljön på ”gården med det vackraste läget”!
/Styrelsen för Norrbo hembygdsförening gm ordf. Bodil Nylander, 070-677 10 12,
bodil.nylander@gmail.com

