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 Hej alla Norrbobor! 

Dec 2014 

 

 

Hy

r 

Fol

ket

s 

Hu

s 

Julens sånger 

Norrbo missionskyrka/kulturkyrka annandag 

jul kl. 19.00                                                                                                    

Medverkande: Gammelsträngs kammarkör - 

Anne-Marie Thiel m.fl, Saronsångarna–Carina 

Andersson, Eva Edström, Anders Jansson.                                                                                     

Kollekt till Missionskyrkan/Kulturkyrkan.                                                                                                   

Servering. Välkomna!       

                                                                                                       

 

Julgransplundring  

Folkets hus söndag 11/1-15. Kl. 14.00 

Dansa ut julen och träffa tomten. 

Fika! Välkomna!  

 

 

 

 

Norrbo IF informerar 

 

Norrbo IF vill tacka samtliga medlemmar och 

deltagare i våra evenemang för detta år! Nu kör 

vi på med oförminskad hastighet inför det nya 

året! 

Vinterkalendarium 2014/2015 

Skidlopp  

14 februari kl. 11. 7, 12 eller 20 km. Soppa med 

hembakt och fika. Anmälan senast 10/2 till tel. 

0650-33066, 33131 eller norrboif@norrbo.nu. 

Se hemsidan och kommande annons för mer 

information. 

Barnträningar                        

Tisdagar 3/2 till 28/4 kl. 18-19 på Norrbo 

gympahall för barn mellan 5 år – 14 år 

Ledare: Fredrik Bylund 

Medlemskap i IF krävs för deltagande. 

Stationsträningar                  

Tisdagar 3/2 till 28/4 kl. 19-20 på Norrbo 

gympahall för alla 14 år och uppåt 

Ledare: Karin Holmquist & Moa Olsson 

Terminsavgift 100 kr + medlemskap i IF krävs 

för deltagande. 

Bya-Gym                                 

Öppet som vanligt när det passar Dig. Årsavgift 

för 2015 500kr. Se hemsidan för mer 

information. 

God Jul och Gott Nytt År önskar Norrbo IF! 

http://www5.idrottonline.se/NorrboIF/ 

 

Norrbo Byasällskap informerar 

Vi vill tacka er bybor för visat intresse för våra 

trivselkvällar på Folkets hus. Kommande 

trivselkvällar blir lör 31/1 lör 28/2 lör 28/3 kl 

20.00-24.00. Vi skulle gärna bli fler som bidrar 

med stort och smått. Om ni vill hjälpa till så ring 

Andreas Olofsson tel. 070-2708114. 

Hjärtligt välkomna! 

 

 

 

 

 

Nu är Norrbonytt tillbaka! Nya redaktörer är Lisa 

Holmberg och Niklas Olsson. 

 

Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till 

kommande Norrbonytt genom att e-posta 

L.holmberg@yahoo.se eller ringa 0733-699899.  

 

För er som använder Facebook har vi också skapat  

gruppen NORRBO. Välkomna dit! 

 

Studiecirkel - folkdräkter i Norrbo 
Är du intresserad av folkdräkter? Vill du vara med 

och bilda en studiecirkel för att försöka ta reda på 

hur folkdräkterna i Norrbo har sett ut och hur de 

ser ut idag? Det skulle också innebära att man 

praktiskt inventerar diverse dräktplagg precis som 

man gjort i Forsa, Delsbo och Bjuråker. En del har 

redan gjorts i Norrbo, och det kan vi dra fördel av. 

I Forsa samlade man in olika plagg i omgångar 

och fotograferade och dokumenterade dem. 

Många ”nya” dräktvarianter hittades då, och säkert 

kan man finna olika varianter även i 

Norrbodräkterna. 

Intresserad? Ring Anna Dahlbäck tel. 

0650-33 078 eller 073-841 41 14. 

mailto:norrboif@norrbo.nu
http://www5.idrottonline.se/NorrboIF/
mailto:L.holmberg@yahoo.se


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Norrbo byalag informerar 

 

Referat från stormöte måndagen 24/11 

2014 i Missionskyrkan, Bästdal 

Norrbo byalag, ideell förening, bjöd in alla 

intresserade Norrbobor till ett stormöte den 24 

november 2014. Syftet var att informera om 

föreningens existens och uppgift samt att 

initiera en idédebatt om bygdens utveckling. Ett 

tjugotal intresserade deltog.  

 

Byalaget, vars syfte är att samordna olika 

Norrboföreningars utvecklingsarbete och 

projekt, inte ta över någon aktivitet från andra 

föreningar. Alla Norrboföreningar kan bli 

medlemmar. Varje förening har en röst och 

företräds av en av föreningen vald representant. 

Styrelsen består av Per Svedberg, ordförande, 

Reinor Andersson, kassör, Lars-Erik Larsson, 

suppleant och Lena Bergils, sekreterare.Förebild 

för byalaget är Lindefallets byaråd. Byalaget 

bildades i juni. 

 

Vid årsmötet framfördes önskemål om att 

byalaget skulle låta göra en omstart av den 

lokala utvecklingsplanen (LUP) från hösten 

2013. Genomgång av läget med de närvarande 

visade att flera av de arbetsgrupper som 

tillsattes för att jobba utifrån LUP fortfarande 

existerar i mer eller mindre aktiv form. Några 

har tidigare varit aktiva som arbetsgrupper 

inom sockenföreningen.  

 

Arbetsgrupperna är Samhällsservicegruppen 

(fokus hittills har varit att Norrbo återigen ska 

ha en affär), Turistgruppen, 

Näringslivs/Företagsgrupp, Fritidsgruppen och 

Vandringsledsgruppen. De två sistnämnda ingår 

egentligen i Norrbo IF:s verksamhet. Samtliga 

grupper välkomnar fler deltagare! Kontakta Lena 

Bergils om Du är intresserad. 

 

Aktuella utvecklingsfrågor och 

problemområden 

Några frågor kändes särskilt aktuella: Affär, 

återvinningsstation, väg 745 (från Bjuråker till 

Bergsjövägen i öster) och väg 757 

(Gammelsträng – till väg 745), röjning och 

städning av allmänna ytor/toaletter vid 

badplatser, behovet av gemensamma 

mötesplatser/lokaler.  Anläggandet av en 

marina i Södra Dellen berördes liksom behovet 

av kartläggning både av föreningar av alla slag 

och företag med verksamhet i Norrbo socken. 

En annan fråga är det återkommande problemet 

med uppställningsplats för återvinningskärlen, 

där Andreas Olofsson tillsammans med 

tjänsteman från kommunen undersökt olika 

möjligheter. (Problemet är gammalt; 

sockenföreningen började arbeta med det för 

10 – 11 år sedan.) 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

Och över det hela svävade frågan hur vi skulle 

kunna få bygden att utvecklas positivt och 

befolkningen att öka.  
 

För att driva på Trafikverkets upprustning av 

vägarna, bildades vid mötet en särskild 

arbetsgrupp  

 

Vad gäller städning och hävd av vägkanter och 

slänter med mera finns skäl att försöka utvidga 

samarbetet mellan det ideella arbetet och 

Skogsstyrelsen, som svarar för en del av hävden.    

 

En akut fråga är hur man skulle kunna behålla och 

utvidga verksamheten både i Folkets hus och 

Missionskyrkan (som är till salu). Både är viktiga för 

bygden, omistliga som mötesplatser och som delar 

av bygdens historia och identitet. Byalagets 

ordförande kommer att kalla ordförandena i Folkets 

husföreningen och i Missionskyrkan för samråd.  

 

Mötet enades om att det är viktigt att inte bara 

föreningsaktiva deltar i diskussioner kring 

utvecklingsfrågorna och att byalaget därför ska 

fortsätta att hålla liv i diskussionerna genom 

stormöten. 

 

Önskas ytterligare information hänvisas till 

ordförande Per Svedberg.  

 

Hembygdsföreningen informerar 

Sockenbilder 

Norrbo hembygdsförening är medlem i den ideella 

föreningen Sockenbilder, som har byggt en sajt för 

gamla fotografier på internet. Sockenbilder har 

kommit till stånd för att hembygdsföreningar ska 

kunna hjälpa till att rädda gamla foton från sina 

socknar och få bilderna publicerade på nätet. 

Grundidén är enkel, allmänheten ska utan avgift 

kunna ta del av de gamla bilderna och samtidigt 

engageras i processen att samla in material och 

hjälpa till att få fram korrekta uppgifter om det som 

ska publiceras. I dagsläget har ett antal mycket bra 

norrbobilder laddats upp på sajten, men det kunde 

vara många, många fler. Hembygdsföreningen vill 

därför skapa mer intresse för Sockenbilder, genom 

att kalla till ett möte i vinter, troligtvis i februari - 

på Folkets Hus. Tanken med mötet är att få en 

första överblick av vad som finns i fotoväg i våra 

hus och gårdar i Norrbo. Vi kommer även att bjuda 

in en företrädare för Sockenbilder som kan berätta 

hur föreningens arbete fungerar i praktiken. Vid 

mötet kommer vi också att informera om vad som 

gäller beträffande upphovsrätt på bildområdet. 

Dessutom kommer vi att diskutera hur en praktisk 

och säker ordning för insamling av material ska se 

ut.  

Vi kommer till sist dessutom att höra efter om det 

finns någon eller några norrbor som kunde tänka 

sig att lägga lite tid på projektet och/eller vara vår 

sockens representant i föreningen Sockenbilder. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hussvamp i serveringsbyggnaden 

Som de flesta norrbobor säkert hört talas om har 

hembygdsgårdens serveringsbyggnad angripits av 

hussvamp. En liten grupp killar inom styrelsen (som 

skulle bli jätteglada om de vore några fler) har 

därför lovat att frilägga de svampangripna ytorna, 

så att Anticimex kan komma till Gammelsträng och 

åtgärda problemet. När detta är gjort ska 

byggnaden återställas i tillräckligt gott skick inför 

sommarsäsongen 2015. Detta är emellertid ingen 

bra lösning på lite längre sikt. Vi har därför inlett 

samtal inom styrelsen om att så småningom kunna 

bygga en ny serveringslokal, eventuellt med en 

inomhusdel där besökare kan sitta under tak och 

äta eller fika. Denna plan (som ännu så länge är just 

en plan – ingenting är bestämt) förutsätter dock att 

det går att få till stånd (extern) medfinansiering och 

göra en vettig rockad vad beträffar placering av ny 

serveringslokal (respektive salpeterlada). En större 

serveringsbyggnad inklusive en inomhusavdelning 

kan knappast byggas på den plats där den 

nuvarande serveringsbyggnaden står. Men det går 

heller inte att bygga väster om salpeterladan på ett 

sådant sätt att den gamla stigen från den södra 

infarten blir blockerad, eftersom stigen har ett 

kulturhistoriskt värde. Föreningen kommer via 

Norrbo-Nytt att rapportera fortlöpande om 

utvecklingen av detta projekt. 

PS. Du som fortfarande uppskattar att vi i Norrbo 

hembygdsförening kan arrangera egna program i 

Gammelsträng är mer än välkommen att hjälpa till i 

sommar, vi har sysslor i både stort och smått. Hör 

av dig till mig på 070-6206444, e-post 

hamren54@hotmail.com. 

/Kjell-Åke Hamrén 

 

 

 

God Jul 

& 

Gott Nytt År! 
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Musik vid Dellen 2015 
I skrivande stund (den 9 december) är det ännu 

oklart vilken omfattning 2015 års MvD kommer 

att få. Inför föregående års jubileumssatsning 

utsågs redan tidigt under hösten en arbetsgrupp 

med representanter för de tre Dellenbygds-

föreningarna och kommunen. Kommunen utlyste 

dessutom en tillfällig tjänst (6 månader) som 

särskild projektledare för MvD. 

Upplägget för jubileet byggde enkelt uttryckt på 

att hembygdsföreningarna tog fram sina egna 

programförslag och kommunen fyllde på genom 

att skapa ytterligare arrangemang i samarbete 

med andra (som exempelvis Norra Hälsinglands 

Konsertförening, Hudiksvalls Jazzklubb, Ingalunda 

Gård m fl). På så sätt hade den tillsatta projekt-

ledaren konkreta förslag att utgå från. I år har 

emellertid ingenting sådant kommit till stånd 

under hösten. De tre hembygdsföreningarna har i 

och för sig haft flera gemensamma planerings-

möten, men besked om kommunens eventuella 

engagemang har dröjt. Detta ska nu inte läsas 

som kritik mot kommunen, utan endast som ett 

konstaterande att så har det blivit till följd av nya 

kommunpolitiska konstellationer efter valet i 

september. Saken har sannolikt komplicerats 

ytterligare av att kommunen dessutom beslutat att 

flytta kulturfrågorna från lärande- och 

kulturförvaltningen till den nya nämnden Kultur- 

och fritidsnämnden som i praktiken finns först i 

januari 2015. 

Hembygdsföreningarna träffade kommun-

företrädare i oktober och fick då veta att den pott 

inom kultur- och lärandeförvaltningen som var 

tillgänglig för MvD 2015 var ett mycket ringa 

belopp. Efter att vi sakligt beskrivit hembygds-

föreningarnas behov att kunna komma igång med 

ett konkret programarbete, fick vi så under 

november veta att beslut fattats i fullmäktige om 

en betydligt större kostnadsram för MvD, men 

huruvida även kostnad för en projektledare ryms 

inom detta belopp vet vi inte, eftersom beloppet 

ska delas med andra aktörer inom kulturlivet. Vad 

som går att säga i nuläget är med andra ord att 

MvD även nästa år tycks bli ett samarbetsprojekt 

mellan Dellenbygdsföreningarna, Hudiksvalls 

kommun och en rad andra aktörer. Men också att 

det knappast kan bli lika fullskaligt som förra året. 

Det som talar till vår fördel nu är dock att vi som 

deltog i arbetsgruppen inför jubileet lärde oss en 

hel del om samordning och att vi i år kan luta oss 

mot den utmärkta slutrapport som förra årets 

projektledare Anna-Karin Widehammar lämnade in 

till kommunen i augusti 2014. En kvalificerad 

gissning är därför att vi kan se fram mot ännu ett 

spännande MvD-samarbete, dock lite mera 

avskalat än förra året. 

 

 

 

mailto:hamren54@hotmail.com


 

  



 

 

Affär och mack i Norrbo? 

 

Arbetsgruppen för samhällsservice (som nämnts i Norrbonytt) 

undersöker möjligheterna att starta upp affären igen här i Norrbo. Vi 

har varit i kontakt med kommun och länsstyrelse och det tycks finnas 

vissa möjligheter att få hjälp därifrån. Det tycks också finnas 

möjligheter att ordna ett tanksälle för bensin och diesel i anslutning 

till affären. För närvarande är ambitionen att affären ska hålla samma 

nivå på utbud och priser som den tidigare. 

 

Innan vi går vidare vill vi undersöka hur stort intresset är för detta. 

Vårt fortsatta engagemang är beroende av era svar så tycker du/ni att 

detta är viktig, lämna in ditt/ert svar. 

 

 

Affär 

Kryssa för ett alternativ: 

Jag/vi kommer att handla så mycket som möjligt av min/vår 

mat i Norrbo. 

 

Jag/vi kommer att handla det mesta på annan ort men 

komplettera i Norrbo. 

 

Jag/vi kommer inte att handla mat i Norrbo. 

 

 

Tankställe 

Kryssa för ett alternativ: 

Jag/vi kommer att tanka i Norrbo så ofta jag/vi kan. 

 

Jag/vi kommer inte att tanka i Norrbo. 

 

 

Är du/ni 

 

  Ensamstående 

 

  Par 

 

  Antal ev. barn:………st 

 

 

Lämna svaren senast 10 januari: 

 i Norrbo IF:s brevlåda vid infarten till Homovallen. 

 i Arne och Gudrun Holmbergs brevlåda (Gammelsträng 2) 

 vik ihop enkäten, frankera och posta. Adressen förtryckt på 

baksidan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Holmberg 

Gammelsträng 2 

820 64 Näsviken 

 

 

  

 


