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Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till kommande
Norrbonytt genom att e-posta vadfors@hotmail.com eller
ringa 0650 – 33 050. 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!
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE MED NORRBO BYALAG!
Årets möte äger rum på Norrbo Folkets Hus, torsdagen
den 27 februari 2020. Klockslag för mötet är 18.00. Vi
räknar med att vara klara ca kl 20.00.
Som tidigare är avsikten även i år att vi direkt efter de
formella årsmötesförhandlingarna samlas till en "rundabords-sittning", med möjlighet för alla som vill och kan att
inspirera oss andra genom information om sina egna
aktiviteter och planer.
Från byalagets sida finns flera saker att berätta,
exempelvis om nuläget i gruvprocessen (Lisa) och hur
dellborna arbetar med röjning av sly (Inger). Vi har också
anledning att åter dryfta frågan om Norrbo-Nytt, hur
bladets tryckning bekostas långsiktigt och hur
distributionen säkras. Dessutom har frågan om
hjärtstartare inte försvunnit från dagordningen, då alltfler
nu börjar fråga om möjligheten att en sådan placeras i
Norrbo (Kjell-Åke). Vi lämnar även rapport om
fiberutbyggnaden (Linn) och passar förstås på tillfället att
berätta om det dykt upp något nytt på Vägfronten.
Väl mött den 27 februari!
Styrelsen
genom Kjell-Åke
ÅRSMÖTE NORRBO SOCKENFÖRENING
Norrbo Sockenförening har sitt årsmöte torsdag
20 februari kl 18.00 hemma hos Marita Sandberg,
Backmo 34.
Varmt välkomna !
Medlemsavgift betalas till bankgiro konto 5644-5489
100:- enskild och 150:- familj.
Styrelsen har tagit beslut om att även i sommar arrangera
LOPPIS på folkets hus.
De som vill vara med på den kan redan nu anmäla
intresse. I år blir den öppen i 6 veckor.
Kanske du inte vill vara med, men har saker du vill
skänka till försäljning till förmån för sockenföreningen så
är du också välkommen att höra av dig till
fiolmarita@gmail.com eller på tel 070 - 696 44 50.
Mvh
Marita Sandberg, ordförande

EFTERLYSNING
Vi i Norrbo folkdräktsgrupp tänkte försöka arrangera en
liten utställning på Hembygdsgården i sommar.
För några år sedan fann vi ett antal gamla plagg på
Hembygdsgårdens vind. Dem tog vi hand om och gjorde
iordning, så Hembygdsföreningen har redan en liten
början på en klädsamling.
Kanske Norrbonytts läsare har en Norrbodräkt eller
gamla dräktdelar liggandes i gömmorna, som vi kunde få
eller få låna över sommaren?
Kontakta i så fall Anna Dahlbeck 073 - 841 41 14.

Gossjacka i brunt linne, svart kvinnotröja i svart kläde. En
Norrbotröja skymtas bakom.
HUS SÖKES
Jag ska flytta och söker en ny villa i Norrbotrakten. Går
du i säljtankar så hör av dig till mig!
Det mesta är intressant.
Mvh Emma Riggo Tfn: 070 – 295 75 10.
HEMBYGDSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Hembydgsföreningen håller sitt årsmöte den
31/3 kl. 19.00 på Norrbo Folkets hus.
Alla är välkomna!

NORRBO FOLKETSHUSFÖRENINGS ÅRSMÖTE
Norrbo Folketshusförening håller årsmöte den
15/3 kl 14.00 på folkets hus.
Välkomna!
Bokning bord för hantverkare/försäljning till påskmässan
på långfredagen 10/4 i Norrbo Folkets hus görs till
Andreas Norling på tel: 070 – 225 30 48.
ÅRSMÖTE NORRBO GATLYSEFÖRENING
Tisdagen den 3 mars.
Plats: Norrbo Folkets hus kl 19.00.
Välkomna hälsar Styrelsen.

TUSEN TRÄDGÅRDAR 2020!
I år så arrangeras återigen "Tusen trädgårdar" av
organisationen Trädgårdsriket, i samarbete med
Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

ÅRSMÖTE NORRBO IF
Årsmöte hålls den 22/3 kl. 18:30 på Norrbo Folkets Hus.
Välkomna hälsar styrelsen för Norrbo IF.

Datumet är satt till söndagen den 28 juni och det är gratis
medverkan.
Anmälan öppnade nu vid årsskiftet och registrering görs
på deras hemsida www.tradgardsriket.se.

STOR LOPPIS PÅ NORRBO FOLKETS HUS
Lördagen den 9 maj 2020
Vi har tänkt anordna loppisen igen på Folkets Hus.
Kostnaden för att få vara med är hyran av x antal bord.
Bordshyran är 80kr. Om man hellre vill ha en
klädställning så bokar man ett bord och byter ut till sin
egen klädställning. Vi tar nu upp anmälningar för att se
om några vill stå och sälja sina saker/kläder den
lördagen.
Anmäl via mail till
Malin Löthmyr mlothmyr@yahoo.se
Anna Sjöberg anna_sjoberg@hotmail.com
Skriv namn, telefonnummer och antal bord.

Man får inte ta betalt för visning denna dag, däremot får
man sälja fika, fröer, plantor etc.
"Selmas trädgård" (Gammelsträng 112) kommer att vara
med i år och trädgården ligger även synlig som
visningsträdgård vid andra dagar.
Vi är ju många i Norrbo som trivs i trädgården och skulle
vi vara fler i vårt område som höll öppet denna dag, så
ökar också chanserna till att locka besökare. ;-)
Man kan även tillsammans skapa lokala trädgårdsrundor
som publiceras på hemsidan.
Läs mer på www.tradgardsriket.se om ni är intresserad.
Kontakta mig om ni vill samverka.

Bekräftelsemail kommer med mer information och
bokningen blir bindande när betalningen finns hos någon
av oss.
Hälsningar
Malin och Anna

Catherine Vennberg, tel 0730-46 33 02 eller
e-mail: catherine@linolo.se.

MATSTAFETTEN
Matstafetten i Norrbo blir den 30/5. Vi tar inte emot
anmälningar ännu. Mer information kommer snart .
//Cissi, Hanna och Ellinor
FIBERSTADENS FIBERUTBYGGNAD
Större delen av våra kunder är nu anslutna i Norrbo.
Vi arbetar just nu med hyreshusen på Mogabacken och
kunderna vid hembygdsgården.
För att Morängsstigen/Duvrönningsvägen samt gamla
affären Hålsjö 54 ska kunna grävas så måste tjälen
släppa först.
För
sommarstugeområdet
i
Stensgärde
projektering tillsammans med Eltel AB.

pågår

När det gäller Krokens Väg och östra Hålsjö arbetar vi
fortfarande med markavtal.
Linn Vadfors, Fiberprojektör

