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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!
MOTIONSBINGO
Vårens motionsbingo startar söndag den 5 maj kl. 10.00
– 11.00 vid Folkets hus. Penningvinster.
VÄLKOMNA!
NORRBO IF
VÅRSTÄDNING I BYN!
Var med och städa längs byvägarna så blir det trevligare
för oss bybor och för besökare. Kom till Folkets Hus eller
till Lötas måndag den 5 maj kl. 18.00 med
arbetshandskarna på. Vi bjuder på fika efteråt.
Välkomna!
NORRBO IF

LOPPIS PÅ NORRBO FOLKETS HUS
25 JUNI - 28 JULI
Även i sommar blir det Loppis-försäljning samt
caféverksamhet i Norrbo.
Alla som är intresserade av att delta genom att sälja
saker eller att arbeta är välkomna att höra av sig till
Sockenföreningens ordförande Marita Sandberg via mail
på fiolmarita@gmail.com
MÖTE FÖR LOPPISDELTAGARE
Tors 16 maj kl 19.00 är alla som anmält intresse för att
delta på loppisen välkomna hem till Marita Sandberg,
Backmo 34 för information, planering samt för att skriva
upp sig på arbetslistan.
BORGARLOPPET 11 MAJ
Lördagen den 11 maj är det dags för Borgarloppet.
Loppet där du kan välja på att gå eller springa.
Start och mål är vid Näsvikens skidstadion. Leden är 23
km lång men man kan även gå halva leden 13 km. Då
bussas man till Simabobacken och startar därifrån. Det
finns även en 6 km lång bana. För de yngre barnen finns
ett barnlopp på 600 meter där alla barnen får medalj vid
målgång.
För mera info gå in på www.forsaok.se
VALLSTUGA UTHYRES
Fyra bäddar, braskamin, gasolspis, gasolkyl, rinnande
vatten, utedass. Ring 070-646 57 17 för mera
information.
SOMMARSTUGA I GAMMELSTRÄNG UTHYRES
Liten timmerstuga om 20m2 uthyres för 10.000:-/år.
Ring Linn på 0650-33 050 för mer information.

ÅTERVINNINGSSTATION I GAMMELSTRÄNG
Byalaget arbetar just nu för att få till stånd en
återvinningsstation i Norrbo. Hudiksvalls kommun har lagt
ut ansvaret för återvinning på ett företag som heter FTI
AB.
Vi har hittat en markägare som kan upplåta mark och
grannarna är vidtalade och ställer sig positiva till en
återvinningsstation. Förhoppningen är att FTI kan komma
ut för att se den tilltänkta platsen inom kort.

FÖRRÅD UTHYRES I GAMMELSTRÄNG
Hyr en låsbar hästbox 9 m2 för förvaring. 100:-/mån.
Ring Linn på 0650-33050.

HEMBYGDSFÖRENINGEN INFORMERAR
Den nya serveringsbyggnaden kommer att bli färdig till
sommaren.
Det blir slutbesiktning den 13/5 och om den går bra skall
vi inreda och utrusta.
Invigningen kommer att äga rum den 5/6 18.30 i
samband med säsongens första spelkväll.
Det kommer ju som vanligt att behövas folk som hjälper
till i serveringen under sommaren. Förhoppningsvis blir
det mer lättarbetat och roligare i den nya byggnaden.
Vi planerar en städdag söndag 26/5 så att det är fint till
premiären. Alla är välkomna kl 10.00.
Hembygdsgården blir mer och mer populär att ha bröllop
och fest på. Vi har många bokningar i år.
Spelkvällarna fortsätter som vanligt. Spelmän är mycket
välkomna.
Här följer sommarens konsertprogram för alla onsdagar
kl. 19.30 på logen:
5/6

Invigning av nya serveringen. Mats Skog och
musikanterna spelar.

12/6

Six Voices

19/6

Tommy Hansson och Britt-Marie Jonsson

26/6

Låta Mytje.

3/7

Invigning av "Musik vid Dellen" Bengt Frykman
blåser näverlur.
Konsert av Tuva Härdelin och Kristina Bergström.

FIBERSTADENS FIBERUTBYGGNAD I NORRBO
Arbetet är nu igång med att ansluta över 100 nya kunder i
Norrbo.
Projekteringen pågår för fullt. Vi väntar nu på grävtillstånd
från Trafikverket. I bästa fall blir det godkänt så vi kan
börja gräva i juni 2019.
Trafikverket
har
dessvärre
väldigt
långa
handläggningstider.
Redan nu i maj kan vissa kunder bli kontaktade av våra
tomtprojektörer från NCC.
Fiberutbyggnaden i Norrbo är uppdelad mellan
Fiberstaden AB och IP-Only AB. Om du skriver in din
adress på Fiberstadens hemsida så får du veta om du
kan ansluta dig till Fiberstadens nät.
/Linn Vadfors.
NY REDAKTÖR NORRBONYTT
Fr.om detta nummer så är det jag, Linn Vadfors, som är
redaktör för NorrboNytt.
Jag flyttade med min familj till Norrbo 2007 och har inte
ångrat mig en sekund! Vi stortrivs i denna vackra bygd
fylld av liv och aktiviteter och där andan är ”vi hjälper
varandra”.
Mina barn har sina rötter här. Både deras farfar och
gammelfarmor är födda på gården Gryms i Backmo.
Jag är uppvuxen i Skåne men flyttade sen till
Norrköping/Stockholm för att studera till ingenjör.
Det var längtan efter ett hus på landet som fick oss att
flytta hit, men också för att komma undan den tilltagande
mikrovågsstrålningen i Stockholm. Alltmer forskning visar
på negativa hälsoeffekter från mikrovågor.
T.ex. varnar den franska myndigheten Anses för faror för
barn och trådlös teknik vilket har lett till att mobiltelefoner
nu är förbjudna i franska skolor.
Nyligen har flera miljödepartement i Schweiz stoppat 5Gutbyggnaden i avvaktan på en rapport om hälso- och
miljökonsekvenser.
Redan 1997 slutade jag därför att arbeta med
mobiltelefonisystem och började istället arbeta med
fibernät runt om i världen.

10/7

Kristoffer Sundmans kvartett.

17/7

Christer Sund

24/7

Emma Härdelin och Arne Holmberg

31/7

Isak Bergström och Erik Bergström

7/8

Kjell-Åke Hamrén, Ingmar Höglund,
Björn Eriksson och Mark Lambrecht.

14/8

Anna Svensson och Emma Svensson.

21/8

Small Group.

Ni kommer att se mig längs vägarna här i Norrbo
framöver – jag har nämligen fått det roliga uppdraget att
projektera Fiberstadens nya fibernät här i byn.

28/8

Pålles Bodega.

Väl mött!
/Linn Vadfors.

Vi kommer att fira Nationaldagen den 6/6 kl 14.00 med
högtidstal och sång.
Vi kommer att dansa kring midsommarstången på
midsommarafton kl 14.00.
Naturligtvis blir det Norrbostämma söndagen den 14/7
med scenframträdanden, dans och allspel. Dagens
huvudattraktion är Triakel med Emma Härdelin.
Som vanligt behöver vi en massa folk för att få det hela
att fungera. Är du intresserad av att delta, ring Arne
Holmberg 0650-33066 eller Dick Forsberg 073-6906615.
Vi ses !

DU FÖRETAGARE I NORRBO
Vill du presentera dig i NorrboNytt? Vi tänkte köra en
artikelserie där företagare i Norrbo kan presentera sina
företag. Även ni som levererar ägg, honung, hantverk
m.m. får gärna skriva ett bidrag.

