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Hej Norrbobor!
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!

Norrbo IF informerar
Motionsbingo startar söndag den 7 maj kl. 10-11.
Start Folkjets Hus. Mer Info kommer senare.
Norrbo IF anordnar vårstädning i byn
Städkväll torsdag den 27 april. Vi städar längs
byvägarna. Kom till Folkets Hus eller till Lötas kl.
18.00 med arbetshandskarna på. Vi bjuder på fika
efteråt. Välkomna!

Stor Loppis på Norrbo Folkets hus
Vi upprepar fjolårets succé: Stor Loppis på Norrbo
Folkets Hus. Lördagen den 27 maj 2016 kl. 11-15
Vi anordnar loppis på Folkets Hus i samband med
konstrundan då det är mycket folk som är ute och
åker den helgen. Folkets Hus föreningen säljer
fika.

Info från Folkets hus föreningen
Vill ni hyra Folkets hus till fest, möten och
sammankomster, både privat och till föreningar
kontakta Andreas Norling tel. 070-2253048 eller
Cissi Persson tel. 070-2256483.

Syjunta
Sista tisdagen i månaden från januari till maj.
Folkets hus kl. 18-21. Det kostar en liten fikapeng.
Välkomna!

Garageplats uthyres
Plats för en bil. Ingen el eller värme finns. Finns i
Gammelsträng, Norrbo
2500:-/år. Tel. 0650-33050.

Hus uthyres
Liten hälsingegård belägen i Hålsjö c:a 500 m från
Norra Dellen uthyres v.27, 2,8 29. Fastigheten
rymmer 6 bäddar. Dusch och tvättmaskin finns.
För ytterligare info välkommen att kontakta
ägaren. Tel 072-2451717

Gammelsträng vattenförening
informerar
Gammelsträngs vattenförening har haft årsmöte
och valt styrelse för 2017:
ordförande Stig Schröder tel. 070-3338433
kassör Lars-Erik Larsson tel. 33027/070-541 49 48
sekreterare Karl-Gustav Nygren tel. 33279/0703712841
suppleant Pecka Östling tel. 070-5303015
suppleant Carina Alkerud tel. 070-5604881
Anläggningsansvariga
Pecka Östling tel. 070-5303015
Lasse Järnkrok tel. 33059/070-5784297
Vid problem med vattnet kontakta
anläggningsansvariga i första hand.

Norrbo samfällighetsförening (vatten)
informerar
Norrbo samfällighetsförening hade sitt årsmöte
den 19 mars 2017. Förutom ärenden enligt
stadgarna, ägnades merparten av tiden åt
problemen med vattnet på Morängsstigen och
omgivande fastigheter och åt de stora kostnaderna
för nu slutförd lantmäteriförrättning. När det gäller
vattenfrågan, kommer styrelsen att i maj inbjuda
alla som har känning av slam i vattnet till ett
informationsmöte och diskussion kring lösning av
problemet. I fråga om lantmäterikostnaderna så har
föreningen genom styrelsen överklagat
kostnaderna för sin del och senare begärt att få
fullmakter från de 17 nyinträdande
fastighetsägarna för att även föra deras talan i
ärendet. Styrelsen har efter årsmötet samma
ledamöter som tidigare (Bengt Eriksson, Per-Ove
Lindh, Sven-Olof Löthmyr, Erik Danielsson och Lena
Bergils som ordinarie samt Carl-Eric Eriksson och
Åke Norling som ersättare). Styrelsen kommer att
kalla till ett extra ordinarie medlemsmöte i oktober
för uppföljning av vissa frågor. För ytterligare
information, ring undertecknad på 0650-335 39,
070-332 17 34 eller 070-583 64 85. Eller maila
lena.bergils@norrbo.nu
/Lena Bergils, ordförande.

Hej från Norrbo hembygdsförening
Sommaren närmar sig med raska steg och vi ligger i för fullt med förberedelserna inför
högsäsongen på hembygdsgården. Vi blir jätteglada för alla som kommer och är med
på våra aktiviteter, såväl städning som underhållning!
22-23/4: Grovstädning ute
30/4 (Valborgsmässoafton): Eldning av ris
21/5: Städning och iordningställande
6/6: Nationaldagsfirande kl. 14
7/6: Säsongens första kvällstämma kl. 18.30. Vi firar att det är den 500:e
kvällsstämman – utan avbrott – genom att bjuda på tårta! Mats Skoog m.fl. har allsång
på logen kl. 19.30. Kanske kommer det någon mer överraskning.
24/6: Traditionellt midsommarfirande med Arne Holmberg m.fl.
6/9: Säsongsavslutning. För alla hembygdsföreningens vänner (medlemmar,
musikanter, arbetare, sponsorer…)
******************************************
Alla onsdagar i juni, juli och augusti är det kvällsstämma kl. 18.30. Fri entré. Varje
kvällsstämma inrymmer även en minikonsert på logen kl. 19.30. Valfritt utträde i
hatten.
*******************************************

NORRBOSTÄMMAN 8-9 JULI
8/7: Konsertkvällen ”Röster vid Dellen”. Tre akter med olika teman med artisterna Emma
Härdelin, Johanna Bölja, Ann-Marie Backlund, Rune Broberg och Dan Viktor. Entré 150 kr
(barn under 16 år gratis).
9/7: Norrbostämman.
11-12.30: Viskurs med Sofia Sandén i Bildas regi.
13.00: Allspel med Marita Sandberg.
14.00: Allsång med Emma Härdelin och HomeCraft.
15.00: Visstuga
16.30: FOLK OCH RACKARE. Ikonerna och stilbildarna från 70- och 80-talen har
återförenats för Norrbostämmans skull. Unikt tillfälle!
Öppen scen, buskspel och -sång, dans på logen m.m.
********************************************
Med reservation för ev. ändringar. Se detaljerat kalendarium på
www.hembygd.se/norrbo

Norrbo sockenförening återupptar sin verksamhet
Vid möte den 12 april beslöt deltagarna glädjande nog, att föreningen skulle återuppta
sin verksamhet. Vid mötet utsågs en interimsstyrelse (Marita Sandberg, ordförande,
Agneta Thorsell, Yvonne Dalberg Borgström, Mats Alkerud och Per-Åke Bladh som
ordinarie samt Börje Lönnberg och Jukka Kuivaniemi som ersättare.) Föreningen har i
det närmaste varit vilande sedan 2013. Nu kommer inom kort 2017 års årsmöte att
hållas med formellt val av funktionärer, redovisning av finansiell situation och förslag
till verksamhetsplan. En mängd angelägna uppgifter väntar, och interimsstyrelsens
representanter har redan presenterat en mycket konkret arbetsplan. En av flera viktiga
åtgärder är upprustning, underhåll och tillsyn av fågeltornet, som annars hade hotats av
rivning,
Även om exakt datum ännu inte är klart, så utgör den här informationen också kallelse
till årsmöte. För definitivt besked om datum, klockslag och plats kommer information
att sättas upp minst två veckor före mötet på anslagstavlan vid busshållplats vid fd
Hålsjö handelsbod och läggas in i gruppen Norrbovänner.
Det går också att ringa till undertecknad på 0650-335 39, 070-3321734 eller 0705836485.
/Lena Bergils, sammankallande i förvaltningsgruppen

Byalaget informerar om fiber
Vid byalagets möte på Folkets Hus den 11 april om eventuell fiberutbyggnad i Norrbo informerade
IP Only och Fiberstaden om dagsaktuell status för deras respektive projektplaner. För IP Only talade
projektledaren Daniel Olsson, för Fiberstaden VD Bia Larsson och arbetsledare Anna-Carin Pålsson.
IP Only
IP Only har tre projektområden i vår bygd. Dessa är Näsviken, Norrbo samt Delsbo (Bjuråker är
inkluderat i Delsboprojektet). Vid tidpunkten för mötet hade IP Only fattat byggbeslut för
Näsvikenprojektet (Gammelsträng från Finn Olles mot Hallbo/Finnberg), där antalet fastigheter som
beslutat ansluta sig nått tillräckligt antal.
För Norrboområdet (Hålsjö–Norrbobyn) hade ännu inget byggbeslut fattats eftersom det erbjudande
som gått ut till fastighetsägarna gäller till och med den 30 april. Huvudprincipen för att ett
byggbeslut ska tas är att 60 procent av de fastigheter som fått erbjudandet väljer att ansluta
sig.Från det att IP Only fattat ett byggbeslut kan det dröja upp till sex månader innan besked om
produktion ges till dem som tecknat avtal. Igångsatt produktion beräknas vara avslutad senast 24
månader därefter.
Kostnaden för fiberinstallation via IP Only är 22 900 kr. IP Onlys pris inkluderar även möjlighet till
Rot- och Rut-avdrag. Om både Rot- och Rut-avdrag utnyttjas blir priset 19 015 kr. Kostnaden
debiteras fastighetsägaren efter genomförd installation. Installationen omfattar grävning ända fram
till själva fastigheten, indragning i huset, samt installation av omvandlare och slutmätning. IP Onlys
erbjudande gäller enbart nyproduktion, dvs installation av fiber i delar av Norrbo som ännu inte har
fiber.
Fiberstaden
Fiberstadens projektplan för Norrbo tar form just nu. Ett erbjudande till Norrbobor vars fastigheter
ligger inom Fiberstadens projektområde kommer att skickas ut i början på maj månad.
Fiberstadens utbyggnad avser både nyproduktion och sk förtätning. Med förtätning menas en
möjlighet till installation också i fastigheter som 2004 valde att inte ansluta sig.
Kostnaden för fiberinstallation via Fiberstaden är 16 000 kr, inklusive rot och rutavdrag.
Fiberstaden administrerar inte avdraget utan har nettoanslutning till alla. Kostnaden debiteras
fastighetsägaren efter genomförd installation. Installationen omfattar grävning ända fram till själva
fastigheten, indragning i huset, samt installation av omvandlare och slutmätning.
Obs! Fiberutbyggnaden, oavsett om den utförs av IP Only eller Fiberstaden, gäller själva nätet och
dess drift och underhåll. Tjänster i form av internet, telefoni och TV tecknar man med något av de
företag som tillhandahåller den typen av tjänster. De fastigheter som får fiber genom IP Only kan
välja tjänsteleverantör från en lista av sådana företag som IP Only samarbetar med. De som får sin
fiberinstallation utförd av Fiberstaden kan välja tjänsteleverantör från Fiberstadens lista. IP Onlys
och Fiberstadens listor är inte identiska, men många tjänsteleverantörer finns på båda listorna.
En fråga om hur prisbilden förväntas utveckla sig framöver ställdes mot slutet av mötet. Frågan är
viktig för de fastighetsägare som funderar på om de ska ansluta sig nu eller senare. IP Onlys
uppskattningen är att kostnaden för de fastighetsägare som vill ansluta sig senare kommer att ligga
kring 35 000 kr.
De fastighetsägare som fått IP Onlys erbjudande och är intresserade av en installation måste fatta
sitt beslut före utgången av april och kontakta IP Only för att teckna avtal.
De fastigheter som ligger inom Fiberstadens projektområde kommer att få ett erbjudande i början
av maj månad, där mera information om vad som gäller kommer att ges.

Varken IP eller FS kommer att gå in på varandras områden, så du som kund kan inte välja vem du
vill ansluta genom.
Om du av någon anledning inte skulle få info kan du göra intresseanmälan via länkarna nedan. Vet
du inte vilken aktör som kommer att stå för fiber på ditt område så ring och fråga eller anmäl till
båda.
IP Only
www.halsingland.ip-only.se<http://www.halsingland.ip-only.se> och gå på "Beställ" och fyll i dina
uppgifter.
Fiberstaden
http://www.fiberstaden.se/index.php och gör en intresseanmälan i högra kolumnen.

