
NORRBONYTT

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!

BYALAGET INFORMERAR

Rapport från höstmötet

Söndag 27 oktober ordande byalaget årligt höstmöte med
rapporter  från  arbete  med  och  diskussioner  om  byns
utveckling.  Innan  mötet  såldes  resultatet  av  ett  av
byalagets roligaste projekt - Norrbobrickan.

Norrbo  IF  informerade  om  sin  ständigt  växande  och
populära  verksamhet.  Verksamheten  utökas  hela  tiden
utifrån  idéer  från  er  bybor  och  styrelsen  och flera  nya
ledare har rekryterats senaste tiden.

De som var på plats tyckte att iden om att införskaffa en
hjärtstartare  till  byn var  god  och en av deltagarna  fick
med sig uppdraget att kolla vidare. Ganska dyrt är det...
 
Delsbo byaråd skulle ha kommit och informerat om hur
de jobbat med slyröjning men eftersom vi var så få på
plats och ingen hade kommit just för den punkten sa vi att
de inte behövde komma.

Fiberstaden  AB  informerade  om  fiberutbyggnaden  i
Norrbo.  Det  blir  samförläggning med Eltel  AB på vissa
sträckor,  men  dock  inte  alla.  Eltel  börjar  gräva  i
November  och  NCC  fortsätter  också  gräva.
Sommarstugorna i Stensgärde Samfällighet blir anslutna
först 2020. Likaså är Krokens väg 32 ,21 ,28 och 
Hålsjö 420, 520 framskjutna till år 2020.

Avslutningsvis uppdaterade Byalagets väggrupp genom
Reinor  Andersson  om  läget  med  vägen.  Så  kallade
samrådshandlingar  som  beskriver  planen  för
upprustningen finns ute på Trafikverkets hemsida just nu
(www.trafikverket.se/bjuraker-nasviken)  men  också
på  Näsviken  livs  och  kommunhuset.  Eventuella
yttranden/synpunkter ska skickas in senast 22 december.
Byalaget kommer naturligtvis att skicka in ett yttrande för
byns räkning. Bidra gärna genom att läsa och tycka till

Reinor  Andersson  (Reinor.andersson@live.se)  eller
Sune Forslund eller på byns Facebooksida Norrbovänner
så att fler kan hjälpas åt att hitta viktiga punkter och att
formulera  vår  ståndpunkt.  Våra  huvudbudskap  är  att
upprustningen  inte  får  skjutas  upp  fler  gånger  nu.
Yttrandet  kommer  att  publiceras  i  Norrbovänner
(Facebook) innan det skickas in. 

Läget Brickagruvan

Som vi  många gånger rapporterat har byalaget uttryckt
oro  för  dricksvattnet  i  Norrdellen  om  en  gruva  skulle
etableras i Bricka, Bjuråker. Sist kunde vi rapportera att
bolaget Svenska vanadin som ansöker stött på problem
eftersom det visade sig att de inte hade rätt att ta vatten
ur den sjö  de planerat  att  ta  ur.  2  december  lämnade
bolaget in svar till  Mark- och miljödomstolen om hur de
ska  lösa  vattenfrågan.  Vi  sakägare  (vi  som  lämnat  in
yttranden tidigare) har på oss till den 20 januari att tycka
till om deras svar. Vi kommer att lägga ut vårt yttrande på
Norrbovänner (Facebook) innan vi skickar in det så att ni
kan tycka till. Efter det väntar domstolsförhandling under
våren.  Jättebra om fler  bybor  visar  intresse  genom att
delta i förhandlingarna (lyssna). Vi återkommer med mer
info när domstolen meddelat datum.

Byalagets framtid när ordförande tackar för sig 

Vid  byalagets  årsmöte  den  26  januari  kommer jag  att
avgå från ordföranderollen. Efter många aktiva år i vårt
föreningsliv anser jag att det nu är dags för nya krafter att
ta vid.
Norrbo  byalag  bildades  2014  med  Per  Svedberg  som
dess första ordförande. Sedan 2016 har styrelsen letts av
mig.  Styrelsen är liten,  tre  ledamöter  och en ersättare.
För  närvarande är  det  utöver  mig själv  Lisa Holmberg
(sekr),  Linn  Vadfors  (kassör)  och  Inger  Carlsson  (ers)
som utgör styrelse.
Det har hittills setts som en tillgång att de som väljs till
byalagets  styrelse  inte  samtidigt  har  ledande  roller  i
andra Norrboföreningar.  Syftet  med detta är förstås att
undanröja risken för dubbla lojaliteter.
Byalaget är tänkt som en resurs som jobbar med frågor
som  förutsätter  bred  lokal  förankring.  Eller
frågeställningar  som  typiskt  sett  hör  hemma  hos  en
annan  förening,  men  där  föreningen  ifråga  ber  om
byalagets  hjälp  för  att  få  till  stånd  bredare  bas  och
förankring. När byalaget fungerar som det är tänkt är de
flesta Norrbosföreningar medlemmar i byalaget (byalaget
har inga personliga medlemskap). Byalagstanken, för att
ta ett exempel, bygger alltså på att den som tar emot en
skrivelse där byalaget står som avsändare, ska förstå att
förankringen  i  bygden  är  bred  i  den  aktuella  frågan,
eftersom skrivelsen kommer från byalaget.
Medlemskap  är  alltså  öppet  för  föreningar  och
sammanslutningar i Norrbo. Men alla Norrbobor är alltid
välkomna att delta vid samtliga möten och kan ge förslag
och delta i diskussionen. Vi har två ordinarie möten per
år, årsmöte och höstmöte, samt extra möten om och när
en särskild fråga påkallar ett möte.
Byalaget har hittills  inte  tagit  ut  några medlemsavgifter
utan  kunnat  stå  sina  egna (små)  kostnader  genom ett
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administrativt stöd från kommunen.

Vid ordförandeskiften är det ofta vanligt att verksamheten
utvärderas, hur verksamheten bedrivits under senare år
och hur den framtida verksamheten bör organiseras. Vad
är angeläget inför de kommande åren? Hur ska det gå
till? Hur ska arbetet bedrivas?

Varje  ordförande  sätter  sin  prägel  på  arbetet  och
inriktningen. Själv har jag varit särskilt angelägen om att
vårt byalag inte ska utvecklas till en ”överaktiv” förening
som  riskerar  att  upplevas  som  en  ”konkurrerande”
förening.  Jag har  därför  betonat  vikten  av att  byalaget
träder in aktivt när bredast tänkbara förankring är både
påkallad och önskad. Och därutöver kan hålla sig lite i
bakgrunden. Det är just därför som exempelvis Väg 745,
fiberutbyggnaden och Brickagruvan blivit byalagsfrågor i
Norrbo. 
Men arbetet kan naturligtvis bedrivas på andra sätt. Det
finns  ingenting  som  säger  att  detta  är  det  optimala.
Stadgarna är tillräckligt flexibla för att medge helt andra
tillvägagångssätt.

Det  är  min  förhoppning  att  många  Norrbobor  även
fortsättningsvis vill delta vid byalagets träffar och genom
aktivt  engagemang  där  bidrar  till  bygdens
sammanhållning och utveckling. Om du som läser detta
är intresserad av att själv bli ordförande eller har tips om
någon annan, kontakta då vår valberedning, dvs Gudrun
Holmberg (0650-330 66) och Agneta Thorsell 
(070 – 3537971).  Men börja  gärna  redan nu  fundera
över  hur  byalaget  bäst  tjänar  bygden.  Och  kom  till
årsmötet på Folkets Hus den 26/1 och dela dina tankar
med oss andra.
Kallelse till de formella årsmötesförhandlingarna går ut i
början av det nya året.
Hälsningar.
Kjell-Åke

FIBERSTADENS FIBERUTBYGGNAD I NORRBO

Vi jobbar hårt för att kunna ansluta så många kunder som
möjligt  innan  tjälen  kommer.  Under  november  och
december har det periodvis varit  tre grävlag samtidigt i
Norrbo. 

Det blev samförläggning med Eltel AB på vissa sträckor!
Dock kommer inte alla sträckor kunna samförläggas.

15 nya kunder är nu färdiginstallerade och fler ansluts
fortlöpande. Är bara fiberkanalisationen på plats så kan
fiberteknikerna fortsätta ansluta, även om det är vinter.

I oktober moderniserade vi det befintliga nätet i Norrbo.
Nyanslutna  kunder  kan  därmed  beställa
internetanslutning  med  en  hastighet  av  1  Gbit/s.
Existerande kunder kommer att få sina mediaomvandlare
utbytta av Sörens El så även ni i framtiden kan beställa 
1 Gbit/s.

/Linn Vadfors, fiberprojektör.

JULGRANSPLUNDRING PÅ FOLKETS HUS 12/1 2020

Söndag  den  12:e  januari  kl.14.00  blir  det  dans  kring
granen,  fika  och  besök  av  tomten  på  Folkets  hus  i
Norrbo. Arrangör är Norrbo Folkets Hus och Norrbo IF.
Evenemanget är kostnadsfritt.

JULOTTA 25 DEC

Juldagsmorgon är det JULOTTA i Norrbo kyrka kl 7.00.
Norrbokören och Marita & Pähr-Allan Sandberg 
medverkar med sång och musik.

NYÅRSAFTON

Efter förra årets succé inbjuder Norrbokören och Norrbo
spelmanslag till konsert på nyårsafton.
Konserten blir kl 15.00 på Norrbo folketshus.
Inträde  100:-  och  då  ingår  kaffe  och  en  festlig
nyårsbakelse. Barn betalar 20:-.
Gör gärna ett förköp hos någon av körmedlemmarna och
ge i julklapp till en vän.
Det går även bra att kontakta fiolmarita@gmail.com

Ny DHL Service Point i Näsviken Livs

Vi är flera i Norrbo som varit irriterade på att DHL började
leverera  sina  paket  med  postnummer  824  67  till
Friggesund.  Alla  hemsidor  erbjuder  nämligen  inte  sina
kunder möjligheten att välja utlämningsställe.
Reinor  Andersson tog kontakt  med DHL och berättade
om våran situation. Och se  - nu har Näsviken Livs blivit
en Service Point för DHL. Tack Reinor!

IP-ONLYS FIBERUTBYGGNAD I NORRBO

IP-Only samförlägger just nu kanalisation med Ellevio
där  de  gräver  för  elnätet  och  för  närvarande  går
grävningarna bra.
När Ellevio är klara i vår så kommer IP-Only att gräva till
dom kunder där samförläggning inte är möjlig.
Nu pågår även arbete med markavtal  och tillstånd hos
Trafikverket.
Man  räknar  med  att  alla  kunder  i  Norrbo  ska  vara
anslutna under Q2 eller Q3 nästa år.

/Jonas Dahlström, kommunansvarig IP-Only

UTDELARE TILL NORRBONYTT SÖKES

Ove Hellsén och Gudrun Holmberg har hjälpt oss att dela
ut NorrboNytt i många år nu. Dom tackar nu för sig och vi
behöver nya utdelare. Kan du hjälpa till? 
Ring 0650 – 33 050 eller maila vadfors@hotmail.com.

FORDONSFÖRVARING I GAMMELSTRÄNG

Följande uthyres:
Liten carport 3,7 m 600:-/säsong
Logplats för liten bil eller släpvagn 1500:-/säsong
Svetsverkstad 38 m2 med vinkellyft 1000:-/mån
Finns även några kallförråd att hyra.
Ring 0650-33050 eller maila vadfors@hotmail.com.
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