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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!
BYALAGET INFORMERAR
Inbjudan höstmöte
Höstmöte i Norrbo byalag, söndag 27 oktober kl 15.00 på
Folkets hus.
NORRBOBRICKAN
Till årets höstmöte har byalaget bjudit in konstnären Pia
F. som designat Norrbobrickan. Alla som vill ha en egen
bricka är välkomna till höstmötet för att på ort och ställe
köpa ett eget exemplar.
ÅRETS REFERAT
Till årets möte har turen kommit till Norrbo IF som
berättar om sina aktuella aktiviteter. Hanna Danielsson
och Ove Hellsén berättar om sitt föreningsarbete.
HJÄRTSTARTARE
Byalagets styrelse har under sommaren tagit upp frågan
om en hjärtstartare i Norrbo. Vi vet att hjärtstartare kan
rädda liv och anser att även Norrbo borde ha tillgång till
en egen maskin. I en läsartext i HT i vintras kunde man
läsa att medlemmar i en PRO-förening i Hudiksvall hade
fått instruktion i hjärt- och lungräddning. Vi vill med andra
ord undersöka om det finns intresse för en hjärtstartare i
Norrbo och diskutera hur utbildning av maskinens
användning i så fall kunde organiseras.
RÖJNING AV SLY I HÅLSJÖVIKEN
Lite längre tillbaka i tiden ombesörjdes röjning av sly i
Hålsjöviken och längs Rösta av hembygdsföreningen.
Senast detta ägde rum var 2013. Byalagets styrelse har
genom Dellenbygdens framtid fått veta att dellborna
skapat nya rutiner om tillstånd (från markägare) och
säkerhet (för dem som kör röjsåg) som fungerar bra för
dem. Vi har därför bett några dellbor att komma till vårt
höstmöte och berätta hur de gör. Förhoppningsvis kan de
inspirera oss att hitta nya samarbeten och rutiner så att
också vi i Norrbo kan hålla våra vackraste vyer rena från
sly.
NORRBOVÄGEN
Vi avslutar årets höstmöte med en uppdatering om
Trafikverket och Norrbovägen. Väl mött den 27 oktober kl
15.00.
/Kjell-Åke Hamrén för byalagets styrelse
Uppdatering angående Brickagruvan
Bolaget som vill etablera gruva i Bricka har stött på
problem som förlänger processen ytterligare. Holmen

hade gått med på att arrendera ut sin del av Långmyrsjön
till bolaget. En annan markägare i området hävdade dock
att det var hans mark och fick rätt av Lantmäteriet, dvs
Holmen hade ingen rätt att arrendera ut vattnet till
gruvbolaget. Återstår att se vad bolaget gör nu när de
blivit av med vattenkällan de ville ha i första hand, andra
sjöar ligger längre bort.
Markägaren som fick rätt är en av de främsta
gruvmotståndarna
NORRBO IF
Avslutning för skoglek söndag den 8 september kl 15:00.
Vi tänder grillen också tar var och en med sig matsäck.
Varje söndag i oktober är det minikul i gympasalen för
barn upp till 3 år tillsammans med förälder. Där de allra
yngsta barnen får leka och träffas. Start 6 oktober kl 1415.
Barngympan kommer starta den 6:e oktober kl 15-16. För
barn mellan 4-6 år. En vuxen är alltid med barnet under
hela passet.
Kinball startar den 8 oktober 7-12 år. Vi leker lekar med
en stor lätt boll.
Motionsbingon startar 22 september. Start på folkets hus
mellan 10-11.
Välkomna önskar Norrbo IF:s styrelse!
NYA GRANNAR I GAMMELSTRÄNG
Hej!
Vi som är nya ägare till Klargården, i Gammelsträng 110
heter Kamilla Ekestam och Magnus Engström. Vi jobbar
båda två som lärare i Stockholm där vi bor.
Våra två barn heter Matteus och Adela och är 18 och 16
år gamla. Vi kommer använda huset som ett fritidshus på
lov och ledigheter, allafall till att börja med. Hur är då vår
koppling till Hälsingland och Dellenbygden? Vi har
tillbringat många somrar och vintrar hos Kamillas mormor
Karin som bodde på gården Hästnäs i Avholm. Nu har vi
hittat en plats där vi kan fortsätta att njuta av vackra
Hälsingland och allt fantastiskt som finns att uppleva här.
Vi ser fram emot att göra oss hemmastadda i huset och i
Norrbo och Gammelsträng som verkar vara en väldigt
trevlig by. Vi är intresserade av allt från natur, historia,
stickning, bärplockning, musik och sång. Behövs det
förstärkning i någon sopranstämma någonstans så
hoppar Kamilla gärna in.
Vi ses !

NORRBO SOCKENFÖRENING
LOPPIS
Vi vill tacka alla som bidragit till sommarens loppis på
Norrbo Folketshus.
Tack till Folketshusföreningen för bra hyresavtal, snygga
blomlådor byggda av Sune Forslund samt Stigs
Trädgårdar för sponsring av vackra blommor i
blomlådorna.
Tack till alla som sålt varor samt arbetat på loppisen, och
tack till alla som kommit och besökt loppisen och handlat
och fikat. Tillsammans har vi lyckats skapa en trevlig
mötesplats i byn.
RÖVARKLITTSVANDRING
Uppmärkningen av leden upp till Rövarklitt har förbättrats
samt en informationstavla nere vid Hallbo har satts upp.
Vi inbjöd därefter till en gratis vandring den 9 juli. Cirka
100 personer kom och vandrade med oss upp till
utsikten. Där bjöds på spännande berättelser av Ulla
Danielsson med musikinslag av Pähr-Allan och Marita
Sandberg. Kvällen var magisk, sommarljum och
stämningsfull. Vi hoppas att vi kan fortsätta med liknande
arrangemang nästa sommar, då detta blev mycket
uppskattat.

Detta kommer att medföra ett trafikavbrott på ca. 2
timmar under dagtid för våra befintliga kunder.
Information om trafikavbrott kommer att aviseras på
Fiberstadens hemsida.
Vi har nu stängt möjligheten i Norrbo för fler kunder att
teckna avtal för att kunna slutföra projekteringen.
De kunder som bor ner mot vattenverket för Hålsjö
Samfällighetsförening kommer inte att tas in i
Fiberstadens område utan de kommer byggas av IP-Only
AB som planerat.
Vi har skickat ut ett brev till alla markägare och bett om
att få grävtillstånd via en svarsblankett.
Av 33 stycken har vi fått in svar från hälften. Du
markägare som ännu inte skickat in: gör det snarast! Vi
riskerar förseningar annars.
Ansökan om grävtillstånd har även gått ut brevledes till
vägföreningarna under vecka 35.
Tomtprojekteringar har nu återupptagits och kommer att
skötas av Stefan Franzén på NCC framöver. 44 kunder
har gjorts och av dessa har 16 stycken blivit grävda
redan.

FÅGELTORNET
Fågeltornet har rengjorts och oljats in. Runt tornet har
gräset klippts och ett bänkbord gjort av Per-Åke Blad har
placerats där, så det är möjligt att sitta och fika.

Trafikverket har väldigt långa handläggningstider och vi
har därför inte kunnat börja gräva längs vägarna.
Ansökan gällande Norrbo ligger nu högst upp i kön och vi
räknar med att få vårat tillstånd inom kort.

JOSEFSBERG
Källan är rengjord och bänkarna inoljade. Även övriga
bänkar som är utplacerade av Sockenföreningen är
inoljade.
Ett bänkbord gjort av Per-Åke Blad har burits upp av
honom och Mats Alkerud och placerats uppe på utsikten.

Vi för en dialog med Eltel AB angående samförläggning.
Vi har runt 62 gemensamma kunder att gräva till. Vi är
dock ännu inte i hamn med något avtal.
Vår erfarenhet är dock att det varit så dyrt med
samförläggning att det oftast lönar sig att gräva i egen
regi. Det har också lett till att våra projekt försenats flera
år.
/Linn Vadfors, fiberprojektör.

ÅTERVINNINGSSTATION
Under en lång period har vi försökt att få kontakt med de
som ansvarar för återvinningsstationerna. Det är ett
företag som har sitt huvudsäte i Solna och det har varit
problem med att få tag på rätt personer och återkoppling.
Vi kommer inte att ge oss utan arbetar vidare med
frågan.
HEMSIDAN
Hemsidan har varit inaktuell en lång period men kommer
nu i höst att uppdateras.
ÖVRIGT
Om du vill vara med och arbeta för vår socken så är du
välkommen att höra av dig till styrelsen. Vi tar även gärna
emot ideér och tankar på förbättringar för vår socken.
Marita Sandberg – ordförande i Norrbo Sockenförening
fiolmarita@gmail.com
FIBERSTADENS

FIBERUTBYGGNAD

I

NORRBO

Hela 108 kunder har beställt fiber via Fiberstaden!
Innan vi börjar koppla in nya kunder så behöver nätet
moderniseras. När detta är klart kommer man kunna
beställa en internetanslutning med en hastighet av
1 Gbit/s.

Har någon en stuga eller lägenhet att hyra ut?
En god vän vill gärna flytta hit till Norrbo. Kvinna,
pensionär. Hon skulle vilja hyra en lägenhet eller stuga,
helst kanske i östra delen av socknen - Hålsjö Gammelsträng - Bästdal - Backmo. Gärna men inte
nödvändigtvis nära busshållplats.
Om någon har möjlighet att hyra ut en sådan bostad, var
vänlig och kontakta mig, Lena Bergils, 0650-33539,
070-5836485, 070-3321734,
bergilslena@gmail.com .

NORRBOLEDEN

SJUDARS, EKO-GÅRDEN I GAMMELSTRÄNG EN INTERNATIONELL KNUTPUNKT
I Gävleborg finns det numera två WWOOF-gårdar: en i
Järbo och en i Gammelsträng. Sverige har totalt 150
stycken.
WWOOF är en internationell förening vars syfte är att
sprida kunskap om ekologiskt odlande till ungdomar.
Man vill också främja kulturellt utbyte, kunskapsutbyte
och ekologiskt hållbart leverne.
WWOOF står för World Wide Opportunities on Organic
Farms.

HÖSTVANDRING 14/9
Start 9.00 och mål vid Norrbo hembygdsgård i
Gammelsträng. 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/the o kaka vid
Hembygdsgården.
Anmälan senast 11/9 till norrboif@norrbo.nu eller till
070 - 480 09 35.
Pris 200 kr/vuxen, 100 kr/barn tom 16 år.
Kommunanställda 100 kr.
Inbetalas till bg 5828 – 5057 eller swish 1231466804.
Uppge vem/vilka du betalar för!

Hittills har vi på Sjudars tagit emot 30 volontärer från
Israel, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Malaysia,
Venezuela, USA och Sverige.
Det har varit fantastiskt lärorikt och roligt! Ibland pratar vi
fyra olika språk vid middagsbordet, fast mestadels blir det
engelska.
I princip alla som kommer hit är högutbildade
akademiker. Läkare, ingenjörer, jurister och lärare.
Många är så modiga att dom sålt hus och hem och
wwoofar runt i Europa på halvårslånga resor.
En wwofare får jobba 20-30 timmar i veckan mot mat och
husrum. Resorna till dom olika gårdarna står volontärerna
själva för. Bokningarna sker via kalendrar på föreningens
hemsida och både värdar och volontärer ger varandra
omdömen så som man gör på t.ex Tradera eller AirBnb.
Dom flesta som kommer är storstadsmänniskor och
tycker det är väldigt exotiskt att gå ut i trädgården och
skörda grönsaker, bär, frukter och örter för att sedan laga
en trerätters middag. För att inte tala om att gå ut i
skogen och plocka bär och svamp!
Det är väldigt olika vad våra volontärer gör på fritiden,
men Norrboleden och Dellen är populär. Likaså
hembygdgårdens spelkvällar och Avholmsberget.
Vissa komponerar musik, spelar piano och skriver
romaner. Andra besöker nationalparker, cyklar dressin
eller turistar i Hudiksvall och Sundsvall. En skrev klart sin
C-uppsats och kunde när hon kom hem ta ut en
socionomexamen. Hon ville resa några månader innan
hon började yrkesarbeta.

Välkommen önskar Norrbo IF
www5.idrottonline.se/norrboif

FORDONSFÖRVARING I GAMMELSTRÄNG
Följande uthyres:
Carport för bil
H=3.8m, L=5m, B=2.5m.

1000:-/år

Carport för husvagn
H=3.8m, L=5m, B=2.5m.

1500:-/år

Liten carport
H=2.2, L=3.7, B=3.3m.

600:-/år

Logplats för liten bil eller släpvagn
L=4.2, B=3.8m. Port H=2.3 x B=2.2m.

1500:-/år

Logplats för bil, lättare än 1.4 ton
L=5.9,B=2.5, H=2m.

1500:-/år

wwoof.se

Finns även några kallförråd att hyra.
Ring Linn Vadfors på 0650-33050, Messenger eller maila
vadfors@hotmail.com.

/Linn Vadfors

