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NORRBONYTT 
 
September 2021, Nr 2 
 
 
 
Hej läsare!  Norrbonytt tar gärna emot information, 
kåserier, berättelser, intervjuer med norrbobor, 
mm. Välkomna att lämna ert bidrag till kommande 
Norrbonytt genom att e-posta nyhetsbrevets 
redaktör på vadfors@hotmail.com eller ringa 0650 
– 33 050. På Facebookgruppen Norrbovänner hittar 
ni löpande nyheter och information.  Välkomna dit! 
 
För tryck av Norrbonytt står Norrbo byalag, 
Norrbo IF, Norrbo hembygdsförening samt Norrbo 
byaförening. Stort tack till er! 
 

 
 

ÅRSMÖTE I NORRBO HEMBYGDSFÖRENING 12/9 
Medlemmar i Norrbo Hembygdsförening kallas till 
årsmöte söndag 12 september kl 14.00 i Norrbo 
Folkets hus. Varmt välkomna!  
 
Vi vill också passa på att rikta ett varmt tack till alla 
frivilliga krafter som hjälpt till vid hembygdsgården 
i sommar och som gjort det möjligt att genomföra 
sommarens stämmor och konserter. Utan er hade 
det aldrig gått!  Hälsar Styrelsen 
 

 
 

LEDARE FÖR BARNGYMPA SÖKES! 
Norrbo IF vill gärna satsa på mer på barnaktiviteter 
framöver och ni föräldrar får gärna höra av er med 
önskemål & idéer.   
 
OBS! Just nu saknar vi ledare för vår barngympa. 
Och utan ledare blir det ingen barngympa, tyvärr. 
Kan du tänka dig att ställa upp?  Hör av dig om det 
och annat på e-post:  norrboif@norrbo.nu 
 
Under 2020 genomförde Norrbo IF följande 
aktiviteter. För vuxna: motionsbingo, vuxenträning, 
barmarksträning och skidor. För barn: 
barmarksträning, skogskul och skidor.  
 
Under pandemin var det många aktiviteter som blev 
inställda men nu hoppas vi kunna starta upp fler 
aktiviteter allt eftersom.  
 
Läs mer om vad som händer på vår hemsida (som vi 
ska bli bättre på att uppdatera) 
www.idrottonline.se/norrboif eller följ oss på 
Facebook. Hälsningar Norrbo IF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSMÖTE I NORRBO GATLYSEFÖRENING 14/9 
Norrbo gatlyseförening kallar medlemmar till 
årsmöte tisdag 14 september i Norrbo Folkets hus 
kl 19. Välkomna önskar styrelsen.  
 

 
 

HÖSTVANDRING PÅ NORRBOLEDEN 18/9 
 

 
 
 
Norrbo IF bjuder in till Höstvandring på Norrboleden 
lördag 18 september med start och mål vid Norrbo 
hembygdsgård i Gammelsträng. OBS! Starttid mellan 
klockan 9 och 10 så alla inte startar samtidigt med 
hänsyn till pandemin.  
 
Vandra i din egen takt 13 km runt byn längs Norra 
och Södra Dellen med vackra vyer i varierad natur. 
Fika vid Långharpa o frukt o dryck på Josefsberg 
samt soppa med hembakat bröd o dryck, kaffe/te 
och kaka vid Hembygdsgården. 
 
Anmäl dig senast 14/9 via e-post 
norrboif@norrbo.nu  eller telefon 070–480 09 35.  
 
Deltagaravgiften är 200 kr per vuxen, 100 kr per 
barn t o m 16 år. Kommunanställda betalar 100 kr. 
Avgiften swishas till 123 146 68 04 eller betalas in 
via bg 5828– 5057. OBS! Glöm inte uppge vem 
/vilka du betalar för!  
 
Välkomna önskar Norrbo IF. 
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KYRKOVAL 19/9 PÅ NORRBO FOLKETS HUS 
På valdagen söndag 19 september är vallokalen i 
Norrbo Folkets Hus öppen kl 9–11 och 16–20. Det 
går också bra att förtidsrösta på  
församlingsexpeditionen i Bjuråker följande tider: 
6–11 sept. kl. 10–12. Tisdagar även kl. 17–20. 
13–18 sept. kl. 10–12. Tisdagar även kl. 17–20. 
OBS! Glöm inte att ta med röstkort! 
 
Mvh Dellenbygdens pastorat, Valnämnden 
 

 
 
NORRBO SOCKENFÖRENING INFORMERAR: 
 
SOMMARENS LOPPIS I FOLKETS HUS 
Tack vare att Coronarestriktionerna lättades upp 
kunde Norrbo Sockenförening anordna loppis på 
Norrbo Folkets hus i somras. Loppisen var öppen 
under hela juli månad mellan klockan 12 och 18.  
Vi hade ställt upp borden med gott mellanrum och 
hade olika in- och utgångar.  På grund av pandemin 
hade vi ingen kaffeservering men sålde glass och 
dricka. Ett 30-tal deltagare hjälptes åt att sälja och 
bemanna lokalen.   
 
Loppisen var välbesökt och uppskattad av många 
som gjorde fina fynd. Sockenföreningen vill rikta ett 
STORT TACK till alla som deltog samt till de 
personer som skänkte saker till förmån för 
föreningens arbete. 
 
Vi har redan nu beslutat att anordna loppis nästa 
sommar igen – om inte pandemin sätter stopp – så 
titta igenom era skåp och förråd och se om det är 
något som ni vill sälja. Om du inte vill sälja själv så 
går det bra att skänka saker till Sockenföreningen 
för försäljning. 

 
RÖVARLIV I FÄBODSKOG 
 

 
 
Lagom till midsommar öppnade Norrbo 
Sockenförening tre familjevandringar med namnet 
”Rövarliv i fäbodskog”. Tanken med vandringana är 
att det ska bli spännande och intressant för barnen 
att gå i skogen tillsammans med någon vuxen, men 
vandringarna passar alla åldrar.  

 
 
Den ena vandringen börjar vid Josefs källa och går 
ner till Kråkholm. Längs med denna vandring finns 
olika djur att hitta. De två andra vandringarna börjar 
i Hallbo. Den ena går upp på Rövarklitt och där 
finns en hel del rövare efter vägen. Den andra 
vandringen går längs med Kolarstigen fram till 
Finnbergsbäcken. Där finns det vallpigor som är ute 
och letar efter sina djur. 
 
Vid starten för alla vandringar finns informations-
tavlor samt postlådor med broschyrer. Vandringarna 
är gratis och öppna hela september så passa på att 
gå dem och upplev lite historia och vacker natur. 
 
VINDSKYDD 
Sommaren 2020 uppförde Norrbo Sockenförening 
ett vindskydd strax bortanför Bärlinsviken. 
Vindskyddet har fått namnet ”Ingvarssons udde”. 
Förutom vindskyddet finns en grillplats samt bänkar 
och bord och ett dass. Vindskyddet har blivit 
mycket välbesökt och flera personer har även 
övernattat i det. Vindskyddet ligger i anslutning till  
Norrboleden så flera vandrare har även tagit 
chansen att stanna upp vid det.  Alla är varmt 
välkomna att använda vindskyddet. 
 
Med vänlig hälsning Norrbo Sockenförening 
 

 
 
INFORMATION FRÅN NORRBO BYALAG: 
 
BRICKAGRUVAN OCH VÅRT DRICKSVATTEN – NU 
AVGÖRS DET! 
Vi har gjort vårt bästa för att säkerställa att riskerna 
för utsläpp i vårt dricksvatten blir noga utredda och 
byalaget har tillsammans med andra föreningar och 
privatpersoner anlitat en miljörättsjurist med stor 
erfarenhet av gruvprocesser. Nu närmar sig 
avgörandet!  
 
Det blir domstolsförhandlingar i Höglidenkyrkan i 
Hudiksvall under hela sista veckan i september 
(27/9–1/10) klockan 9–17.  Ju fler som dyker upp 
där, desto bättre. Domstolen tar intryck av det 
lokala engagemanget. Ingen föranmälan krävs. Om 
vi blir för många för lokalen (p g a pandemin) så 
kommer förhandling ske utomhus varför egen stol 
är bra, meddelar domstolen. 
 
RÖJNING AV SLY I HÅLSJÖVIKEN 
Efter våra gemensamma röjningsdagar avslutade 
Holmen Skog arbetet med de större träden och vi 
gick plus 14 000 kr på affären. Pengar som ska 
göra nytta för byn.   
 
Tack till Inger Carlsson & PO Lind som jobbat med 
frågan! Och tack alla som hjälpt till både i år och 
förra året! 
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HJÄRTSTARTARNA PÅ PLATS! 
 

      
 
 
Nu är de tre hjärtstartarna vi sökt och fått pengar 
för – från Hälsinglands Sparbank – på plats.   
De är utplacerade (väl skyltat) på följande platser:  
 
1. Norrbo Folkets hus i Bästdal, i soprummet vid 

ingången på baksidan/mot skogen. 
 

2. Norrbobyn hos Erik Olsson, Norrbobyn 34, på 
garaget nära vägen. 
 

3. Vid före detta Frimodigs bageri i Gammelsträng, 
väl synlig från vägen. (OBS! Från 20 september.) 
Denna hjärtstartare kommer inte alltid att finnas 
på plats utan kan användas av föreningar som 
arrangerar större evenemang. 
 

Bilder på var hjärtstartarna sitter kommer i byns 
Facebookgrupp Norrbovänner. Ni kan ju också åka 
och kolla, så ni känner er trygga innan det blir 
skarpt läge.  
 
Hur fungerar hjärtstartaren? 
När du öppnat hjärtstartaren och tryckt på väl synlig 
knapp får du instruktioner steg-för-steg via en röst. 
Hjärtstartarna är gjorda för att vem som helst ska 
kunna och våga använda dem. Men för att alla ska 
våga ordnar vi prova-på inklusive hjärt- och 
lungräddning i övrigt (akuta insatser i väntan på att 
någon hämtar hjärtstartaren), se nedan.  
 
Tack till Dick Forsberg och Ove Hellsén som jobbat 
med frågan! 
 
HÖSTTRÄFF MED LUNCH OCH ÖVNING AV HJÄRT- 
OCH LUNGRÄDDNING 7/11 
Söndag 7/11 kl. 12:00-14:30 bjuder byalaget in alla 
norrbobor till vår årliga höstträff på Norrbo Folkets 
hus (förutsatt att Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer tillåter). 
 
Cirka 12–13: Lunch (gratis) och lite information från 
byalaget.  
Cirka 13–14: HLR-utbildning och prova-på med 
anledning av att vi har fått hjärtstartare i byn.  
 

 
 
Anmälan senast 6/11 till Lisa Holmberg: 
lisakristinholmberg@gmail.com eller 072-5465621. 
PS. Vi aviserar i byns Facebook-grupp Norrbovänner 
om mötet blir inställt på grund av pandemin. Ni 
som anmält er får i så fall besked direkt via mail 
eller sms. 
 
SENASTE NYTT OM VÄGEN 
Nu har Trafikverket beslutat om en vägplan för 
Norrbovägen (väg 745). Det innebär att pengar 
äntligen finns avsatta till projektet!  
 
Från byalagets sida kan vi med hjälp av vår  
väggrupp Sune Forslund och Reinor Andersson 
konstatera att Trafikverket inte tagit hänsyn till 
något av det vi framfört i processen. Det vill säga: 
att det ännu inte finns något förslag från 
Trafikverket om lösning för hur vi ska få behålla 
våra gatlysen, att rastplatserna efter Södra 
Dellen/Rösta inte ingår, att Trafikverket inte vill dra 
om vägen förbi Blodmyra och därmed förbättra 
trafiksäkerhet vid badplatsen och att Trafikverket 
inte gör något extra för att vägen ska kunna klassas 
som brun-vit turistväg. Norrbo byalag har dock haft 
ett möte med Trafikverket och de har förtydligat att 
allt inte beslutas i vägplanen utan att det finns 
chans att påverka även fortsatt. Våra lysföreningar 
har inlett en egen dialog med Trafikverket om 
gatljusen efter reportaget i P4 i vintras och den 
fortsätter. 
 
Vår viktigaste synpunkt handlade dock om att vägen 
MÅSTE BYGGAS SNARAST och byalaget beslutade 
därför, trots ovanstående, att inte överklaga 
vägplanen. Detta för att inte ytterligare skjuta fram 
projektstarten/spaden i marken. Enligt vägplanen 
ska starten ske 2023 men enligt mötet har 
Trafikverket förhoppningen att komma igång under 
senare delen av 2022.  
 
Fortsättning följer!  

                                           
 
ÖVRIGT 
Utöver frågorna ovan jobbar vi under 2021 mot 
nedläggning av förskola och för etablering av en 
livsmedelsbutik i byn men i dessa frågor har vi inget 
nytt att rapportera. 
 
Norrbo byalags uppdrag är att främja en positiv 
utveckling i Norrbobygden och för oss innebär det 
att Norrbo ska vara en trevlig, mysig, levande plats 
som utvecklas. Till det bidrar vi allihop!  
 


