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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!

NORRBO HEMBYGDSFÖRENING
INFORMERAR:
Vi har årsmöte 28/3 kl 14.00 Folkets Hus.
Välkomna.
Vi planerar som vanligt för sommaren. Vi får se
vad som går att genomföra med tanke på
Coronaläget. Vi hoppas i alla fall att vi kan ha
öppet på onsdagskvällarna, kanske i lite mindre
skala.
Kanske
bara
utomhusaktiviteter.
Serveringen bör kunna ha öppet. Planering
pågår både här, i Bjuråker och Delsbo. Vi får
hoppas på det bästa.
Under våren kommer vi att plocka ner den
gamla medeltidsladan öster om Gammelsträng
och transportera den till hembygdsgården där
den sedan ska sättas upp igen. Kyrkan har
bidragit med timmer till reparationer.
Tillverkning av ny flaggstång pågår. kanske blir
den klar till 1/6. Vi gör så gott vi kan.
Vi ser fram emot en fin sommar!
// Med vänliga hälsningar, styrelsen.

INFORMATION FRÅN NORRBO BYALAG
(föreningar i samverkan)
Norrbo byalag har årsmöte tisdagen 23 mars
kl. 18.30-20.30 på distans via Zoom
(handledning finns att få). Alla är jättevälkomna
men bara våra medlemmar (andra föreningar i
byn) har rösträtt. Efter själva årsmötet byter
närvarande föreningar information/planering
inför kommande år.
När det närmar sig årsmötestider skriver vi

föreningar
årsberättelser.
Byalagets
årsberättelse kommer att delas i byns
Facebookgrupp Norrbovänner men vill du ha
den
per
mail
maila
ordförande:
lisakristinholmberg@gmail.com.
Norrbo byalags uppdrag är att verka som en
resurs i frågor som är gemensamma för
föreningar och andra sammanslutningar Norrbo
sockens gränser.
Norrbo byalag är en ideell förening med
föreningar
och
sammanslutningar
som
medlemmar.
Utanför
Norrbos
gränser
samverkar byalaget med andra byalag i vår
kommun i frågor av gemensamt intresse. Den
lilla styrelsen om 4 personer samordnar arbetet
men den större delen av det praktiska arbetet
genomförs i arbetsgrupper.
Senaste nytt om våra prioriterade områden:
Under året har byalaget samlat till två
röjningsdagar av sly i Hålsjöviken. Arbetet har
fortsatts
av
Hembygdsföreningens
och
idrottsföreningens gemensamma anställde. Nu
väntar vi på att Holmen skog ska röja de större
träden som finns kvar som vi avtalat.
Tillsammans har vi sökt och fått bidrag för
införskaffande av hjärtstartare från Hälsinglands
sparbank! Utöver bidraget måste byn göra en
egen insats, mer info om det kommer via byns
Facebookgrupp
Norrbovänner.
Efter
insamlingen till julgransbelysning har vi goda
förhoppningar om att vi kan komma en bit på
vägen tillsammans via swish!

Vägplanen, alltså planeringen för hur vägen/väg
745 ska byggas om, kom i januari. Planen
innehöll en del besvikelser, bl a är byggstart
framflyttad än en gång till 2023 (ev 2022) och
Trafikverket har meddelat att de ska riva våra
gatljus och bara sätta upp nya på ca 1/10 av
sträckan. Detta ledde till att byn genomförde en
kampanj på sociala medier – RÖR INTE MITT
GATLJUS! Kampanjen uppmärksammades av
P4 Gävleborg där Trafikverket svarade att de
skulle föra en dialog med Lysföreningarna och
dialogen har nu inletts.

NORRBO
IF
SÖKER
BARNGYMNASTIKEN

LEDARE

TILL

Ni som är intresserade hör av er till Hanna
Ulander
på
Messenger
eller
mail:
hdnorrbo@hotmail.com.
// NORRBO IF

BYTESBODEN SPRIDER GLÄDJE
Fortsätt att lämna saker du inte behöver till
Bytesboden.
Det är många som är glada att vi har den och
tycker att det är spännande att gå dit.

Norrbo byalag har engagerat sig i frågan om
gruvdrift i Bricka. Detta främst pga oro för att
gruvdrift riskerar att påverka vårt dricksvatten.
Under 2021 är domstolsförhandlingar planerade
men uppskjutna pga pandemin. Byalaget har
tillsammans med andra föreningar och
privatpersoner anlitat en miljörättsjurist med
stor erfarenhet av gruvprocesser.
Verksamhet 2021: Byalagets styrelse kommer
föreslå årsmötet att vi fortsätter arbeta med de
flesta av dessa frågor m fl under 2021. Men
kanske har du som läser andra tankar och idéer
som vi borde överväga? Skriv till ordförande
Lisa om du har idéer och/eller vill hjälpa till.
Antingen
Messenger
eller
per
mail
lisakristinholmberg@gmail.com.
Tack! Vi vill tacka alla som gjort vår verksamhet
möjlig ännu ett år – alla ni som deltagit i
arbetsgrupper och ni som hejar på på
Norrbovänner och delar. Det kommer finnas
möjligheter att hjälpa till även under 2021, var
så säkra. 
//

Norrbo byalag

Våran familj har lagt dit hundratals saker, och
så gott som allt har hittat nya hem. Själva har vi
fyndat bl.a lampor, slalompjäxor, tallrikar,
äggskärare och en kaffebryggare.
Bytesboden hittar ni i busskuren vid gamla
affären Hålsjö 54.
// Linn Vadfors.

