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Hej alla Norrbobor!
Vilken fart det har varit i byn i sommar! Bra jobbat
alla inblandade!
Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till
kommande Norrbonytt genom att e-posta
L.holmberg@yahoo.se eller ringa 0733-699899.
Adress Gammelsträng 2, 820 64 Näsviken.
På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen
Norrbovänner. Välkomna dit!
Länsstyrelsen på besök angående gravhögar
Reinor Andersson har under försommaren röjt
marken vid gravhögarna och bosättningen i
Gammelsträng och vid Norrbo kyrka. Han
upptäckte att Länsstyrelsens dokumenterade
måttangivelser inte riktigt stämde, varpå han bjöd
in dem till en träff i Norrbo så att de skulle få
beskåda och diskutera våra fornminnen. Den 14
augusti kom en delegation om tre personer från
Länsstyrelsens Enhet för kulturmiljö och folkhälsa
- Barbro Hårding, Anna Sundberg och Tomas
Eriksson. Ett tiotal bybor och representanter för
olika intresseorganisationer i bygden kom också
till träffen.
”Hälsingland tillhör en av landets och även
Europas bästa platser för att se hur järnålderns
bosättningar såg ut. I många andra delar av landet
har åkerbruk tillämpats mer rationellt och därmed
har gamla landminnen blivit jämnade med ytan.
Här är det gamla kulturlandskapet bevarat som
det var på den tiden.” berättade Tomas Eriksson
under besöket. Gravhögarna kan tydligen vara så
gamla som från 100-talet e.Kr. och i Norrbobyn
finns en byggnad som är daterad till 1400-tal.
En kärnfråga under mötet var vem som egentligen
ska sköta om fornminnena. Utan skötsel och
tillsyn riskerar markerna allt från igenväxning till
hänsynslöst nyttjande. Det diskuterades betesdjur,
röjning, fällning av träd, skyltning och annat, samt
vilka pengar som finns att söka för dessa saker.
”Våra medel är begränsade och dessutom minskar
anslagen till den här verksamheten…” förklarade
Barbro Hårding. Slutsatsen blev att det är
kreativitet och smart resursutnyttjande som
behövs även om Länsstyrelsen kan bidra med
mindre belopp och visst material. ”Det vi behöver
som motprestation är att ni uppvisar ett aktivt
lokalt engagemang för dessa frågor” menade Anna
Sundberg, samtidigt som uppslutningen och
initiativet till denna träff berömdes.

Norrbo IF informerar
Höstvandring på Norrborleden lördag 19/9
kl. 9.
Start och mål vid Norrbo hembygdsgård. Vi
vandrar 13 km runt byn längs både södra och
norra Dellen med vackra vyer i varierad natur.
Fika vid Långharpa och frukt och dryck på
Josefsberg samt soppa med hembakat bröd och
dryck, kaffe/te och kaka vid Hembygdsgården.
Den fantastiska utsikten ingår i priset.
Pris 175 kr/vuxen, 100 kr 0-16 år.
Kommunanställda 100 kr. Efteranmälan 250 kr.
Inbetalas till bg 5828-5057. OBS! Nytt bgnummer.
Anmälan senast 16/9 till 0650-33131,
070-539 39 99 eller norrboif@norrbo.nu.
Invigning av ny belysning på elljusspåret
Torsdagen den 24 september kl. 18,
Hembygdsgården, Gammelsträng
Vi bjuder på korv med bröd.
Föräldrar kom gärna med förslag på aktiviteter
för barn. Skidlek/skidträning planeras.
Motion på elljusspåret
Varje torsdag kl. 18.30 med början 24
september.
Halvårsmöte Norrbo IF
Söndagen den 20 september kl. 18, Norrbo
folkets hus.
Välkomna!

Norrbo byasällskap informerar
Höstens trivselkvällar
• 26 sept
• 31 okt (förbokning mat) trubadurkväll
• 28 nov
Folkets hus kl. 20.00-24.00
Välkomna nya och gamla medlemmar!
Förbokning till lördagen 31/10 senast fredag
23/10. Entré inklusive tacobuffe 150kr/person
betalas i entrén. Maten serveras kl 18.00-19.30.
Ring eller sms:a namn och antal personer till
Andreas 070-270 81 14. Vill man inte äta så är ni
välkomna från kl. 20.00.

Folkets hus föreningen informerar
Et bra sätt att stödja Folkets hus är att hyra
lokalerna. Hyr gärna till fest, möten och
sammankomster, både privat och till föreningar.
Priser
Hela huset kostar per dag kr
Lilla salen till fest kr
Lilla salen till möten kr

1 100
550
350

I det dyraste priset för lilla salen ingår köket med
porslin och annan utrustning. Vid möten kök
enbart till fika. Vill man ha tillgång till lokalen
kvällen innan kostar det 150 kr extra.
Uthyrare: Sven-Olof Rask tel 33 283 eller 070-263
32 83
/Folkets hus föreningen

Nybyggarna Lisa & Niklas tackar!
Vi är överväldigade av allt intresse för (ca 210
”unika” besökare hittills) och allt stöd till vårt ekohusbygge. Stort tack till alla som hejat på, grannar
som står ut med allt bankande och sågande och ett
särskilt tack till er som bidragit med material av
olika slag.

