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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! 
För tryck av NorrboNytt står Norrbo Byalag, 

Norrbo IF, Norrbo Hembygdsförening samt Norrbo 

Byaförening. Tack till er! 

 

BYALAGET – föreningar i samverkan – 

INFORMERAR: 

 

Röjning i Hålsjöviken 

Vi vill tacka alla som ställde upp vid de två 

röjningstillfällena i höst och röjde i Hålsjöviken. 

Förutom Inger i byalaget har Per-Ove Lind gjort en 

stor insats för att få till det. Nu har Holmen lovat att 

röja de större träden som finns kvar. 

 

Hotet om nedläggning av förskolan 

När kommunen pausade utredningen av skolstruktur 

(inkl. eventuell nedläggning av våra närmaste skolor 

Näsviken och Friggesund) öppnade de istället frågan 

om att lägga ner vår förskola – Dellens förskola. 

Byalaget samlade genom allas vår Facebookgrupp 

Norrbovänner en arbetsgrupp och vilket gensvar det 

blev! En arbetsgrupp på 7 pers tog fram en ”alternativ 

utredning” där vi gjorde det kommunen inte gjorde – 

lyfte fram fördelarna med mindre förskolor och 

pratade med de som berörs – föräldrar och personal. 

Vårt arbete har uppmärksammats både på film på 

Facebook (som i skrivandets stund setts 2800 ggr) 

och i lokaltidningen/HT. Kommunen drog tillbaka de 

konkreta besluten om nedläggning men beslutade 

att investera i en större förskola i Näsviken, något 

som får oss att ana att kampen inte är vunnen. Bra 

kämpat hittills arbetsgruppen! 

 

Brickagruvan 

I vår har Mark och miljödomstolen kallat till 

förhandlingar. Byalaget har, tillsammans med många 

av de föreningar och privatpersoner som lämnat in 

yttranden, anlitat Sveriges mest erfarna 

miljörättsjurist när det gäller just rättsprocesser om 

etablering av gruvor. Vi känner att vi gjort det vi kan 

för att värna vårt dricksvatten och nu är det upp till 

domstolsförhandlingarna. Vi vill tacka alla som 

anmält sig som deltagare i förhandlingarna, det är 

viktigt att kunna visa att det finns stort engagemang 

bland lokalbefolkningen. 

 

Norrbovägen 

Här har vi tyvärr inga nyheter. Enligt Trafikverket 

skulle vägplanen, alltså planeringen för hur vägen 

ska byggas som varit föremål för samråd med alla 

berörda, vara klar nu i höst (uppskjuten från i våras) 

men projektledaren har meddelat att det inte är 

säkert att den blir klar innan årsskiftet. Efter det  

återstår beslut om finansiering och projektstart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste beskedet är planerad projektstart 2022 för 

denna, enligt Trafikverket, högst prioriterade 

vägsträcka i Gävleborg. 

 

Affär 

Julia Eira Matilda tipsade om företaget Lifvs som 
etablerar obemannade butiker på orter där det är 

svårt att få en bemannad butik att bära sig 

ekonomiskt. Byalaget har lämnat in en 

intresseanmälan till företaget men frågade samtidigt 

i Facebookgruppen Norrbovänner om någon är 

intresserad av att starta och driva en bemannad butik. 

Byalaget kan bistå med stöd och råd och ett nätverk 

av andra handlare. Några intresseanmälningar inkom 

men ingen valde att gå vidare. Byalaget vill därför 

komplettera ansökan till Lifvs med en lämplig plats 

för butiken och vi vill därför ha kontakt med 

markägare som vill upplåta mark centralt i Norrbo. 

Hör av er till Linn Vadfors 0650 – 33 050. 
 

Och ett tack… 

…till er som fixade allt praktiskt med granen (det är 

privatpersoner som fixar, ingen förening) och TACK 

till alla er som på rekordtid samlade in pengar till en 

ny belysning med utbytbara LED-lampor. 

 

För er som eventuellt missat invigningen ligger den i 

vår Facebookgrupp Norrbovänner. Där tackas alla 

inblandade med namn! 

 

Vill du vara med? 

Byalaget består av en styrelse på fyra personer och 

två av dem avgår vid årsmötet i vår. De viktiga 

besluten fattas tillsammans av representanter från 

Norrbos föreningar. Styrelsen ska genomföra 

besluten och gör det nästan alltid genom att tillsätta 

arbetsgrupper av för just den frågan särskilt 

intresserade och engagerade bybor. Vi har ingen 

löpande/återkommande verksamhet utan ”rycker ut” 

vid behov. Vill du sitta i styrelsen och jobba med 

frågor som t ex de ovan, hör av dig till ordförande 

Lisa Holmberg lisakristinholmberg@gmail.com eller 

072-5465621 så får du veta mer. 

 

 
 

NORRBO IF 

På grund av Corona har stor del av vår verksamhet 

legat nere hela året. 

Vi hoppas på ett bättre 2021. 

Bingolotter till uppesittarkväll finns att köpa av 

Norrbo IF. 

Hör av er till Ove Hellsén. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR NORRBO IF. 

mailto:lisakristinholmberg@gmail.com
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DE BLEV ÅRETS DELLENBYGDSBOR 2020 

 

Priset delas årligen ut av föreningen Dellenbygdens 

framtid där byalag/byaråd i Dellenbygden ingår och 

i vanliga fall brukar priset delas ut under pompa och 

ståt på Delsbostintans dag. Men detta pandemiår är 

ju inget som vanligt. 

I år delades priset ut på brokvisten till Norrbo Folkets 

hus i närvaro av Norrbo idrottsförenings styrelse där 

en av pristagarna är ordförande. 

Priset gick i år till paret Ove Hellsén och Ingalill 

Bylund i Norrbo. Ove och Inga flyttade till Norrbo 

1974 och har sedan dess engagerat sig ideellt i 

föreningslivet. De är minst sagt välkända profiler i 

Norrbo. 

Under Oves långa tid som ordförande för Norrbo IF 

har föreningen satsat på så skilda aktiviteter som 

fotboll, gymnastik, skridskoåkning, motionsbingo, 

cykellopp, vandringar, skidlopp och skidspår men 

även medlemslotteri med julbord, vårstädning längs 

byvägarna med mera. 

Men ett föreningsengagemang har aldrig räckt för 

Ove, han har också varit engagerad i Norrbo Folkets 

Hus-förening samt i kyrkofullmäktige. Ove har också 

haft en avgörande roll i att NorrboNytt delas ut i 

bybornas postlådor. 

Ingalill har inte haft framträdande uppdrag men har 

varit helt avgörande för att saker och ting ska bli av 

och bli gjort. Ingalill är alltså sedan mer än 45 år en 

av de organisatörer och funktionärer som möjliggör 

att föreningslivet i Norrbo fungerar och till att 

trevliga mötesplatser skapas. 

Det går helt enkelt inte att räkna all tid som Ove och 

Inga har lagt på ideellt arbete i Norrbo. Prisutdelaren 

avslutade med att konstatera att det är just den typ 

av idogt och uthålligt ideellt arbete som är helt 

avgörande för att det ska vara möjligt att leva och 

verka på landsbygden. 

Priset bestod av diplom och en statyett gjord av den 

lokala konstnären Kajsa Gustafsson/Kajsas Keramik. 

// Föreningen Dellenbygdens framtid genom 

ordförande Mats Svensson 

 

 

Pristagarna Ingalill Bylund och Ove Hellsén. 

 

BYTESBODEN VINTERBONAD!! 

Bytesboden lever fortfarande och vi ser nu att bl.a. 

julsaker börjar ställas in på hyllorna. 

Stort tack till Arne och Gudrun Holmberg som 

bidragit med fint fönster till boden. Och tack även till 

den okände välgörare som tidigare satte upp plast 

för fönstret. Denna plast har nu fått flytta till fönstret 

mitt emot. 

 

Bytesbodens nya fönster. Foto:Kristina Von Dolwitz. 

 

 

TOMTERUNDAN 

Norrbo Sockenförening inbjuder 

alla intresserade till att vandra 

Tomterundan 4 km. Öppet varje 

dag, gratis och gå när du vill. Följ 

tomtens väg och ha en trevlig tur! 

 

Den finns kvar över hela julhelgen 

tills julen dansas ut. Många garn-

tomtar finns uppsatta och redan efter en vecka har 

väldigt många gått rundan. Det är Agneta Thorsell 

som tillverkat alla garntomtar och placerat ut dem, 

det var inte tänkt att bli så stort från början men det 

är väldigt roligt att många tar chansen och gå ut 

och röra på sig i naturen. Tillika passar det så bra 

nu när Covidsmittan är så stor. Utefter rundan finns 

flera grillplatser så det passar utmärkt att göra ut-

flykter och grilla korv. Bla passeras det fina vind-

skyddet som Sockenföreningen lät uppföra i som-

ras. Det är också roligt att vi inspirerat både 

Bobygda och Delsbo att också göra tomterundor. 

// Marita Sandberg, ordförande i Norrbo Sockenför-

ening. 

 


