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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!
För tryck av NorrboNytt står Norrbo Byalag,
Norrbo IF, Norrbo Hembygdsförening samt Norrbo
Byaförening. Tack till er!
BYALAGET INFORMERAR
Röjning i vackra Hålsjöviken (ni vet nedanför
gamla skolan, runt fågeltornet)
Den planerade röjningen i våras sköts upp av
hänsyn till fåglarnas häckningsperiod och pga
covid-19. Alla ca 30 markägare är tillfrågade.
Nu är det dags för röjning kring Hålsjöviken. Vi i
Norrbo Byalag behöver folk med röjsåg för att röja
sly och buskar runt viken. Det behövs mycket folk
för att det ska bli effektivt.
Vi behöver röja för att det ska bli möjligt för oss
människor att njuta av utsikten över sjön men också
för att det inte ska bli en massa träd som ger
rovfåglar/kråkor möjligheten att ta sjöfåglarnas
ägg.
Lördagen 12 september, 9.00 samlas vi
fågeltornet och planerar dagen.
Ta med röjningsutrustning, byalaget står
bränsle. Vi bjuder på smörgås och dryck.

vid
för

Välkomna!
Inger Carlsson tel. 073 039 3456
Upprop vägen
På årsmötet kom vi fram till att vi bör genomföra en
”massaktion” där alla bybor deltar. Det är svårt att
anordna stora möten just nu pga covid-19 så planen
är att vi samlar oss på Facebook i vår grupp
Norrbovänner för att tillsammans hitta på nåt
spektakulärt. Vi är medvetna om att det innebär att
en del av er inte kan vara med i planeringen men vill
ni få information, hör av er till Linn på
0650 – 33 050.
Hotet om nedläggning av skolor
Här jobbar vi dels via medlemskap i Bygderådet i
Hudiksvalls kommun där representanter från alla
Hudiksvalls bygder samlas. Dels deltar vi i det
nationella nätverket Byskoleupproret tillsammans
med människor från hela Sverige som bor i bygder
där skolan hotas av nedläggning. Vi har hittills bl a
skrivit till politiker på nationell och kommunal nivå

och en debattartikel som publicerats i tidningar runt
om i landet inklusive vår egen HT.
Brickagruvan
10 augusti publicerades en artikel i Svenska
dagbladet där bl a ”vår” gruva finns med och
representanter
för
Dellenbygden
(vi
jobbar
tillsammans i denna fråga ledda av Friggesunds
byalag som av naturliga skäl driver denna fråga
hårdast). Artikeln kommer att delas i byns
Facebookgrupp Norrbovänner.

OMSTÄLLNING GAMMELSTRÄNG
Gruppen Omställning Gammelsträng bildades i
början av 2020 och är en del av det större
omställningsnätverket Omställning Sverige, som i
sin tur är en del i det internationella Transition
Network. (Gruppen är ingen förening som det
felaktigt
stod
i
HT
häromdagen).
Omställningsrörelsen består av människor som tar
gemensamma initiativ för att ta hand om sig själva,
varandra och naturen.
Omställning Gammelsträng har hittills tagit initiativ
till att skapa Bytesboden i Hålsjö, där människor
kan lämna och hämta prylar som vill hitta nya
användare. Gruppen vill rikta sitt fokus på
småskalighet och lokala initiativ för en mer hållbar
värld.
Omställning ser olika ut på olika platser beroende
på intresse hos personer som är med i gruppen och
vad platsen ger för förutsättningar och denna
mångfald
är
något
som
uppmuntras.
Omställningsgrupper kan startas av vem som helst
och kan vara små eller stora, i städer eller på
landsbygden, och de kan fokusera på ett avgränsat
projekt eller grena ut sig i många olika initiativ.
Målet med omställningsmodellen är inte att
centralisera eller kontrollera beslutsfattandet, utan
att beslut ska fattas på den lämpligaste, mest
praktiska och mest handlingskraftiga nivån.
Är du nyfiken på att läsa mer om vad omställning
handlar om finns det en fin beskrivning här:

http://xn--omstllning-t5a.net/om/atta-principer/
/Omställning Gammelsträng genom Ellinor Hamrén.

Busskuren i Hålsjö har blivit en bytesbod!
För den som kanske missat så fungerar busskuren
vid hållplats Hålsjö Affären nu som en bytesbod.
Det är alltså fritt fram för den som har vägarna förbi
att fynda något eller lämna saker något som någon

annan kan behöva. Det är vi i gruppen Omställning
Gammelsträng som målat om kuren och satt upp
hyllor. Välkommen på ett besök!
Mvh Omställning Gammelsträng.

BÅTPLATS SÖKES
Helst i Norra Dellen. Båten är ca. 5m lång.
Ring Roger Persson på 070- 612 45 29.

SOMMARBOENDE SÖKES 2021
Jag heter Mats Uhlin är ursprungligen från Hudik,
men har bott i Stockholm och på andra ställen i 30
år, men behållit en stark kontakt med hembygden
och släkt. Jag och min familj letar ett
sommarboende för någon vecka nästa sommar i
Norrbo/Bjuråker och kan tänka oss både boende i
sommarhus och gård/hus. I förlängningen letar vi
ett mer permanent boende.
Om veckor passar och intresse finns, finns också en
annan möjlighet att byta boende med oss under
perioden. Vi har hus i Nacka och sommarhus i
Varberg.
// Maila mats.g.uhlin@outlook.com eller ring
073-7411570.

FORDONSFÖRVARING I GAMMELSTRÄNG
Vi har tre platser lediga from 1/9:
Logplats för liten bil (max 4,2m lång) 1500:-/år
Carport för bil
1000:-/år
Carport för husvagn
1500:-/år
Ring Linn Vadfors på
Messenger.

NORRBO HEMBYGDSFÖRENING
har årsmöte 20/9 kl 14.00 på Folkets Hus i Norrbo.
Stöd
gärna
föreningen
genom
att
betala
medlemsavgift 100 kr på bankgiro 5115-6552.

HUS eller GÅRD önskas hyra
Söker hus/mindre gård att hyra för ev. framtida köp
i eller kring Norrbo/Hålsjö/Gammelsträng. Liten
barnfamilj, ser gärna renoveringsbehov då vi gillar
att fixa! Inte för stort men gärna 3 sovrum. Vi båda
har fast arbete och stabil inkomst. Ring eller smsa
Ida på 070 – 793 91 38.

HUS SÖKES
Vi söker fortfarande efter ett mindre hus. Önskemål
ca 90-150 kvadrat. Svar till 070-533 39 98.
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UTDELARE TILL NORRBONYTT SÖKES
Detta blad kanske enbart blir elektroniskt i
framtiden då vi saknar någon som kan dela ut
bladet i Norrbo.
Kan du hjälpa oss att dela ut NorrboNytt i
brevlådorna
i
Hålsjö/Gammelsträng/Backmo/Stensgärde?
I Norrbobyn hjälper Kattis Dellhem till med
utdelningen.
Kontakta Linn Vadfors på 0650 – 33 050 eller på
Messenger.

