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Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till
kommande Norrbonytt genom att e-posta
lisakristinholmberg@gmail.com eller ringa
072-546 56 21
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
Välkommen på ”bricklunch”!
Byalaget bjuder alla norrbobor på lättare lunch,
kaffe och kaka lör 13 okt kl. 12-14 på Folkets hus.
Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp.
Detta är främst ett tillfälle för oss att träffas men
vi har också en idé om att vi ska skapa en Norrbobricka tillsammans!
Kanske har ni sett Hudik-brickan? Villkoret för att
konstnären PiaF ska ta fram ett mönster är att hon
får minst 25 beställningar (kostnad per bricka är
ca 400-450 kr, det beror lite på storlek) så hör av
er om ni vill beställa ann.linderholm11@gmail.com
eller tel. 070-2338222) Om vi får ihop tillräckligt
många intresserade så kommer vi tillsammans
under lunchen spåna fram vad som absolut måste
vara med på en Norrbo-bricka.

Ansökan om gruvdrift i Bricka
Under sommaren har byalaget (Norrbos
vattenföreningar har lämnat in egna) lämnat in
ytterligare ett yttrande om ansökan om gruvdrift
i Bricka (vårt yttrande har vi delat i
Facebookgruppen Norrbovänner men om fler
vill läsa kan jag maila, se mailadressen i början
av bladet). Vi är fortfarande inte nöjda med hur
företaget Svenska Vanadin beskriver hur de ska
se till att skydda våra vattentäkter. Hudiksvalls
kommun är inne på samma linje och skriver
bland annat så här i sitt yttrande:
Kommunens uppfattning är att det finns
osäkerheter kring hur verksamheten är tänkt
att bedrivas och därmed kring dess påverkan
på miljö.
Sammanfattningsvis anser kommunen att
sökanden inte bevisat att verksamheten kan
bedrivas utan att medföra skador och
olägenheter för människors hälsa och miljö.
Norra Dellen och Södra Dellen är
dricksvattentäkter både för kommunalt och
enskilt dricksvatten och därmed viktiga för
dricksvattenförsörjning idag och i framtiden
samt avgörande för kommunens utveckling.
Dellensjöarna är utpekade i vattenförsörjningsplanen för Gävleborgs län som
ytvattenresurser som är högt prioriterade ur ett
regionalt perspektiv. För kommunen är det ett
absolut krav att det säkerställs att
vattenkvaliteten i Dellensjöarna inte försämras.
Det går inte att utesluta att en gruvdrift i
området kan påverka dricksvattenförsörjningen
negativt.

Vi bjuder på lite underhållning och en av våra
fantastiska föreningar är inbjuden att berätta om
sin verksamhet. Alla föreningar som vill är dock
välkomna att ”klirra i glaset” och berätta kort om
sin verksamhet.
PS. Idén till detta möte kommer från flera
norrbobor – tack för den!

Tack!
Sist men inte minst vill vi tacka de som bidrog
till och de som deltog i den guidade busstur
runt Norrbo och Norrbobyn som byalaget och
Hembygdsföreningen arrangerade i somras, det
blev en succé vi ska försöka göra om.

Norrbo IF informerar
Medlemslotteri
Det går att ställa sig i kö till vårt medlemslotteri.
Andra advent äter vi julbord och lyssnar till
underhållning i väntan på den spännande
lottodragningen.
Kostnad: 350 kr per lott och år inklusive julbord
och underhållning
Anmälan till
Cissi 070-2256483 eller
Sara 076-8030115
Motionsbingon startar söndagen den 9
september. OBS endast jämna veckor!
Start från Folkets hus kl. 10-11
Barngympa
Söndagen den 2 september började barngympan
igen. Vi kommer köra söndagar kl. 15.30-16.15
och det är bara att dyka upp. Barn upp till ca 4-5
år och det ska alltid vara med en vuxen
tillsammans med barnet. Det är gratis men vi ser
gärna att ni är medlemmar i Norrbo IF.
Häng med på lekar och sportaktiviteter på
Homovallen
Gäller alla barn mellan 3-12 år, med en vuxens
sällskap. Vi kör några tisdagar kl. 18.00 – 19.00
och började den 4/9 då det kom 18 barn. Hanna,
Ove och Fredrik är ledare.
Välkomna!
PS. Höstvandringen längs Norrboleden lördagen
den 15/9 lockade 85 vandrare. Vädret var
strålande och soppan och fikat var gott. Många
nöjda vandrare tackade för arrangemanget.

Hej från Norrbo hembygdsförening!

Jan Hammarlund, en gammal kändis för många
av er, och de unga säkra spelmännen i Norr om
Stockholm framträdde också på stämman jämte
Emma Härdelin, Arne Holmberg, Johanna
Karlsson, Ulrika Bodén och många andra finfina
musikanter från när och fjärran.
På onsdagarnas kvällsstämmor har vi haft en stor
spännvidd med stämsång, svensk folkmusik,
country, världsmusik, gamla dragspelslåtar,
cafémusik, visor … Många har berömt
programmets bredd och kvalitet och publiken har
varit trogen inne på logen och i ”buskarna”.
Nu siktar vi in oss på höst och vinter på
hembygdsgården. En aktivitet vi erbjuder nu i
höst är en kurs i hur man gör en fastbandhage.
(Detta blad kommer dock ut för sent för att info
ska nå ut innan kursen hålls.) Sen ska gården
invintras. Och när julen närmar sig bjuder vi –
tredje gången gillt - in till Julmys, lördagen i 3:e
adventhelgen (d.v.s. 15 december). Mer info om
detta kommer längre fram.
Med önskan om en skön höst till alla Norrbobor!
//Styrelsen genom ordf. Bodil Nylander,
070-677 10 12, bodil.nylander@gmail.com

Info från Norrbo samfällighetsförening
Det har varit en osedvanligt varm och torr
sommar. Samfällighetsföreningen har lyckligtvis
en stor sjö att ta vatten ur, en sjö som genom
den snöiga vintern fylldes till brädden under
våren. För oss Norrbobor har vattentillgången
därför ändå varit relativt tryggad, medan andra i
vårt land återigen har fått känna på att våra
resurser trots allt är begränsade och ytterst styrs
av naturliga flöden.

Sommarsäsongen 2018 är till ända, och den 5
september hade vi sedvanlig avslutningsfest med
surströmming och tacos. Många spelmän och
sångare kom på festen och underhöll under
middagen. Festen är gratis för alla medlemmar,
funktionärer, artister, spelmän m.fl. som aktivt
bidrar till föreningens fortlevnad. Om du inte
redan är medlem är du hjärtligt välkommen att
stötta oss genom att sätta in 100 kr per person
på bg 5115-6552. Ditt medlemskap är till stor
hjälp för oss då vi söker bidrag m.m. och vill visa
att vi har stöd för våra aktiviteter. Förutom en
fest får du även en gratis kolbulle på
Norrbostämman för detta medlemskap!

Även om vi har en stor vattenreserv att tillgå är
det bra att minnas att ett stort uttag av vatten
ändå kan ställa till det för oss. Vattnet går
nämligen inte direkt från sjön ut i ledningarna till
husen, utan det går via vårt reningsverk, där bl.a.
tiden är en avgörande faktor för reningen. Som
jag har beskrivit tidigare låter vi nämligen vattnet
sila igenom ett sandfilter där smutsen fastnar.
Därefter går det via UV-belysning för att döda
bakterier. Denna reningsanläggning är av
praktiska och ekonomiska skäl konstruerad bara
för ett visst uttag, som lätt överskrids torra
varma somrar om vi utan eftertanke vattnar våra
torra gräsmattor och fyller våra stora pooler.

Vi har haft många fina musikpersonligheter hos
oss denna sommar. Vi hade de stora
världsartisterna i Frifot hos oss på
Norrbostämman vilket möjliggjordes med hjälp
av bidrag från såväl kommun som landsting
(Kulturutveckling Gävleborg) och staten
(Kulturrådet).

Föreningen har valt att inte gå ut med något
bevattningsförbud eftersom vi ändå har vatten i
sjön, men det kan ändå vara värt att tänka lite på
detta faktum så att vi alla höjer vårt medvetande
om hur det fungerar med vårt viktiga livsmedel,
dricksvattnet.

Forts. Norrbo samfällighetsförening:
På vårt eget initiativ hade vi i maj kommunens
nytillträdde VA-chef Lars Holmberg på besök
för att han skulle få titta lite närmare främst på
vår vattenanläggning. Även om vi diskuterade
nya tekniska lösningar som kommer att krävas
framöver både p.g.a. anläggningens
beskaffenhet och strängare lagkrav så var Lars
mycket belåten med vad han i nuläget såg hos
oss.
Vi är några få som jobbar för att få detta
viktiga att fungera. Vill du hjälpa till med något
så är vi mycket tacksamma för ditt stöd. Hör av
dig! Detsamma gäller om du har några
frågor/tankar. Genom dialog och samarbete
ska vi kunna lösa det mesta!
//Styrelsen genom ordf. Bodil Nylander,
070-677 10 12, bodil.nylander@gmail.com

Norrbo sockenförening vill tacka alla som
jobbade och handlade på sommarens loppis på
Folkets hus. TACK!

Hus/gård köpes
Vi letar något mindre och vi har släkt som vill
flytta hit. Det mesta är av intresse, hör av dig!
Svar till 070-533 39 98
/Annelie & Björn Björk

Uthyres i Gammelsträng
Garageplats på loge, 3 platser (2,7*2,7*6m)
2000 kr st/år
Garageplats på loge (2,3*2,2*4,2m) 2000 kr
st/år
Carport för bil (2*5*5m) 1000 kr/år
Kallförvaring inomhus för vattenskoter 1500
kr/år
Förråd för MC 400 kr/år
Låsbart förråd 9 kvadratmeter 100 kr/mån
Kontakta Linn på tel. 33050 för exakta mått.

