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Sommaren står för dörren med förhoppningsvis sol och värme efter ännu en vargavinter som 

endast kan ha gjort leverantörer av elektricitet glada. 

Hilmas sjuder av liv och bland alla aktiviteter kan vi nämna ungdomsgården som pågått under 

våren och som på sommartid nu håller till utomhus vid Sandbacken. Vävtanterna kör på som 

vanligt i vävstugan på övervåningen,  musikcafét sista torsdagen varje månad m.m. 

Hilmas är en stor tillgång för byn som ett antal eldsjälar sett till att rusta till toppskick. Hilmas 

kostar även pengar att driva och en stor inkomstkälla är 50/50 lotteriet . Här kan alla bybor 

hjälpa till genom att gå med i lotteriet. Dessutom finns chans att vinna en slant eftersom 50 % 

går tillbaka i form av vinster.

Byns nya rockband som pryder omslagsbilden med det svårlästa namnet Zven-Emilz feat 

Ztizze kan ni läsa om i detta nummer, bildmässigt ser det verkligen proffsigt ut och 

musikmässigt blir det bättre och bättre. Bandet har en egen grupp på Facebook och ett besök 

där kan rekommenderas för att titta på fler bilder.

Freluga.se kommer att återuppstå i ny design under försommaren. Stefan Larsson kommer att 

ansvara för hemsidan och det kommer att bli en blandning av information om hilmas, om 

byalagets aktiviteter, kommittéernas verksamhet samt smakprov av kommande reportage i 

Bytidningen.

Ha en skön sommar!

/Bytidningskommittén
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Lösnummer säljes för 25 :- och finns hos Peter Parneborg.

Annonser
75 :-   Fjärdedels sida
150 :- Halv sida
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Tårtor till midsommar!
HJÄLP OSS att baka gräddtårta med jordgubbar till midsommarfikat. 
Tårtan lämnas på hilmas på förmiddagen, sätt din tårta i kylen om ingen 
finns där och glöm inte att märka ditt fat med namn.

Ring och berätta hur många du gör till Åsa tel: 0706688768 eller
Anette tel: 070-3369476



Byanappet 2011

Sikta mot stjärnorna!!!!!

Högtalarna dunkade på hög volym inne på Hilmas 
när UngdomsGården den 12 Mars anordnade 
SmåStjärnorna. En talangjakt där alla fick vara med 
och uppträda med sång eller dans. De hade även 
en gästartist, Rasmus som inledde det hela med sin 
gura och härlig sång. Han spelade lite mellan 
numren.

 Alla var välkomna och det kostade 40 kr i inträde. 
Med dessa pengar fixade ledarna Sara och Linus 
snacks och lite mat som bestod av, chips, popcorn, 
festis och pizza från Picasso. Mycket uppskattat av 
både barn och vuxna som efter all dans och lek 
hade hungriga magar. 

Scenen stod på plats och man hade byggt upp 
publikplatser av långa bänkar. Publiken fick höra allt 
från Bäbä rocken av Sesar Myrberg, som även drog 
ett grymt trumpet solo. Baby baby - Justin Beiber av 
Wilma och Erik Ökvist. Mellan alla dessa 
uppträdanden hanns det med lekar också. Bland 
annat Musikstopp och Limbo. 

På slutet stod många av ”kidsen” tillsammans på 
scenen och sjöng. Föräldrarna i publiken visslade 
och klappade. Härlig avslutning på ett roligt 
arrangemang som vi hoppas få se mer av.



Du som ännu inte betalat ditt ”turnummer” har fortfarande chansen att fylla på med valfritt 
antal månader…
För endast 50:-/ mån har du chansen att vara med i de spännande dragningarna som 
bara blir mer värd ju fler vi blir… läs om hur det går till längre fram…

Tack så hjärtligt mycket alla som redan är med. Ditt stöd behövs även i 
fortsättningen för att Hilma skall leva vidare med alla aktiviteter för oss bybor och 
framförallt våra barn och ungdomar.

Ni som vill vara med kan höra av er till Kerstin Perzon, tel. 30158  eller 070-6295638, så 
ser hon till att ni får möjligheten att vinna.

Nya dragningar och nya 
glada vinnare…
och mer pengar 
till hilmas…
Du är väl också med?



  Vårens vinnare 2011 presenteras här nedan:

 Januari 2011

 1:a pris 927 kr Lott nr 32 Ann-Marie Abrahamsson 
 2:a pris 199 kr Lott nr   27   Hans-Olov Göthlund
 3:e pris     132 kr Lott nr 14  Per-Erik Ellert 
 4:e pris       66 kr Lott nr 83   Anna-Greta Larsson

Vinnare 

Januari

Ann-Marie Abrahamsson

En glad vinnare som 
hade tumme med fru 
Fortuna denna första 
dragning. Har använt 
vinsten till både något 
nyttigt och roligt och 
längtar nu efter 
sommarvärmen som 
säkert är på gång vilken 
dag som helst.  Grattis 
och lycka till i 
fortsättningen önskar vi i 
kommittén 

Det finns bara vinnare i det här spelet!
Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att prova lyckan i lotteriet. 
För närvarande så är det 50 st nummer som deltar så chanserna att vinna är hur 
stora som helst. Insatsen är 50:-/mån men det går att betala för flera dragningar 
framåt i tiden, hur många bestämmer du själv (t ex 300:- = 6 månader)
Då är man automatiskt med i de näst följande dragningarna. 
Inbetalning till Freluga-Edstuga byalag BG 284-3878.
Viktigt att ange namn, och 50/50 och tel. nr så att vi vet vem som skall kontaktas vid 
utdelning av lottnummer och eventuell vinst.
Lycka till vid nästa dragning!

Kerstin P







FRELUGA – EDSTUGA BYALAG

Konstituerande styrelsemöte 2011-03-14, närvarande är 
Andreas Valfridsson
Peter Parneborg
Åsa Svedberg
Peter Eriksson
TTomas Olnils
Stefan Valfridsson
Patricia Hammarstedt

.

§ 1 Ordförande Andreas Valfridsson hälsade välkomna till ett nytt verksamhetsår 
och öppnade mötet.

§§ 2 Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter Eriks-
son.

§ 3 Till föreningens vice ordförande valdes Peter Parneborg. 

§ 4 Till föreningens kassör valdes Åsa Svedberg.

§ 5 Till föreningens sekreterare valdes Patricia Hammarstedt.

§ 6 Till övriga ordinarie ledamöter valdes Stefan Valfridsson, Tomas Olnils och 
Peter Eriksson.

§ 7 Styrelsen beslöt att föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. 
Styrelsen beslöt även att föreningen tecknas två i förening av övriga styrelsemedlem-
mar vid ett belopp upp till högst 5000 kr.

§ 8 Mötet avslutades.

Patricia Hammarstedt Andreas Valfridsson Peter Eriksson
sekreterare  ordförande  ledamot

Vinnare

Februari

Christer Rystedt

Har ett riktigt turnummer 
som gett vinst flera gånger. 
Vi störde honom mitt i 
hockeyn med 
glädjebeskedet och hans 
kelsjuka katt väntade på att 
husse skulle bli färdig med 
fotograferingen så att husse 
kunde fortsätta att klia 
honom igen. 

Februari 2011

1:a pris 910 kr Lott nr 127 Christer Rystedt 
2:a pris     195 kr Lott nr   24    Peter Eriksson
3:e pris     130 kr Lott nr   64  Ruth Lindberg 
4:e pris       65 kr Lott nr   34    Barbro Larsson

Vinnare 

Mars

Kjell Eriksson

Visste inte riktigt vad han 
skulle använda pengarna 
till när vi frågade men 
frugan kommer säkert på 
något roligt så det löser 
sig alltid. Vi önskar lycka 
till i resten av årets alla 
dragningar framöver.



Mars 2011

1:a pris   910 kr Lott nr 35 Kjell Eriksson 
2:a pris     195 kr Lott nr 54   IngMarie Parneborg
3:e pris     130 kr Lott nr   8  Lajan Westergren 
4:e pris       65 kr Lott nr   163   Erik Lindeqrantz







Vi i vår familj har alltid tyckt om 
friluftsliv. Det har blivit många 
utflykter med sönerna, allra helst 
när de var små. Eftersom de 
tyckte det var roligt att fiska så 
blev det många fisketurer. Medan 
de fiskade målade jag abborrar 
gäddor mörtar och en och annan 
öring. 
Men vad ska man med alla 
akvareller till? Tanken på en 

Vägen till min bok… 
barnbok kom. Jag har målat och 
skrivit på lediga stunder och det 
har tagit några år att få ihop allt. 
Historien är delvis påhittad och 
en del är en verklighet från Flu-
gen på finnskogen. 
Barnboken passar som högläsning 
för barn i åldrarna 4-7 år men jag 
hoppas att alla åldrar har glädje 
av den. 
Boken ”Fiskeäventyret” släpptes 7 

maj på Bollnäs Bibliotek. 
Vill du köpa boken finns den på 
Helins bokhandel eller så kommer 
du hem till oss och köper den. Vi 
bor i det gula huset ovanför Hil-
mas. Vill du veta mer? Gå in på 
vår hemsida www.naturtradgard.
com 

Lisen Alsing 



Byborna mötte våren 

Valborg i Freluga/Edstuga brukar vara ett välbesökt 

evenemang, så också i år. Det var en kylslagen kväll 

när byborna traditionsenligt mötte våren på 

Valborgsmässoafton 2011. En stor kase hade dragits 

ihop vid is- och ridplanen i byn och det torra vädret 

gjorde att kasen brann ner (eller om det heter upp) 

ganska snabbt. 

Byns ungdomar roade sig med att dra av smällare och 

mindre raketer till höger och vänster på planen i 

ljusskenet av kasen och en stund senare drog några 

självutvalda äldre ”ungdomar” av ett imponerande 

batteri av fyrverkeri ute på åkern bredvid vägen. 



På hilmas serverades mat och dryck av varierande slag till 

hungriga och törstiga gäster innan byns nybildade rockband 

”Zven-Emilz feat Ztizze” tog plats på scenen för sin andra 

spelning i karriären. Bandet består av Stefan ”Stisse” 

Valfridsson på trummor, Sven ”Lajan” Westergren på sång och 

bas och Emil Göthlund på gitarr. En dröm har äntligen gått i 

uppfyllelse för Lajan och Stisse som tidigare fått ägna sig åt att 

vara lekledare för barn eller improviserade akustiska spelningar 

på fester i byn. Bandet hade utökat repertoaren med ytterligare 

några låtar och det svängde så bra att 70-åriga damer inte kunde 

sitta stilla utan studsade runt på dansgolvet till tonerna av ”800 

grader” och ”Grabbarna som busar”.

Bandet bildades via initiativ från festkommittén som ville ha ett 

lokalt rockband där meriterande namn som Emil Göthlund, 

Jerker A, Jocke Kvarnäs m fl nämndes i förhandssnacket. Till 

slut bestod gruppen av Emil samt de oskrivna korten, den gamle 

trummisen ”Stisse” och den lokale trubaduren ”Lajan”, som 

spelat i band för ett oräkneligt antal decennium sedan. Namnet 

fick i sann dansbandsanda (?) bli just ”Zven-Emilz feat Ztizze” 

där ”Lajan” till en början missuppfattade bandnamnet och 

trodde att det hette Zven-Emilz o fet-Ztizze. 

Z

E

F

Z

Fruarna till bandmedlemmarna som i samma stund som bandets födelse tilldelats namnen ”groupies” 

fixade till en snygg banderoll och allt var klappat och klart för den första repetitionen på hilmas. 

”Stisse” och ”Lajan” kunde där chockade konstatera att åren gått j*vligt fort och att man inte spelat i 

band sedan tonårstiden. Värre oljud och skrammel har nog inte hörs i byn sedan åsktromben drog in 

över byn sommaren -94. Emil funderade vad han gett sig in i och skulle bandet läggas ner redan efter 

bara en repetition?

Vid den tredje repetitionen började det hända saker när ”groupiesarna” tog kontrollen över mixerbordet 

och började placera högtalare på sina rätta ställen. Bandet blev mer och mer synkat och tidpunkten för 

första spelningen närmade sig med stormsteg.

Inför konserten drabbades bandet av oräkneliga strängkollapser där gitarr efter gitarr avverkades och 

byn fick dräneras på gitarrer av både gamla föredetta bluesstjärnor som ”Brönar-Olle” och yngre 

rocktalanger som Rasmus Thyrén. Tillråga på allt drabbades Emil av magsjuka spelningsdagen så det 

var nervöst när de tog sina första stapplande ackord på byfesten i början av mars. Folk var dock mkt 

positiva och allt gick bättre än förväntat.

Bandet har roligt, vilket syns och vi får säkert se dom på fler byarrangemang nu när dom börjar bli 

varma i kläderna. Gruppen finns nu också Facebook. Logga in och sök på Zven-Emilz feat. Ztizze. 

             Foto: Lajan    Text:SL

Nu är det vår!!!!



Bygolf för 19:e gången
med en klass både för damer och herrar där vi tävlar 

om vandringspriset

Tid: kl. 13.00 Lördag den 30 juli

Plats: Söråkers GK

Spelform: Slaggolf

Åldersgräns: 15 år

Anmälan senast 26 juli till 
Stefan Larsson, tel. 301 58 eller 070-3930158

Pris: 140:-

Välkomna önskar:
 Annika K, Stefan L, Håkan Å och Johan L

Max 24 platser, först till kvarn… 2010 års segrare: Bettan Persson

Vinnare  Julmarknadslotter iet  2010

1. Trasmatta Ulla Olanders  nr 83
2. Gulrutig duk Ingrid Nilsson  nr 195
3. Handduk Rigmor Engblom  nr 189
4. Traslöpare Karin Tällberg  nr 88
5. Liten duk Carin Heed   nr 148
6. Pannlappar 2st Margareta Gunnarsson nr 174

Stort TACK till alla lottköpare
Vävtanterna

Freluga Trädgårdsscen

Vill lämna ett smakprov från uppträdanden i sommar

  3 juli Petter
  7 juli Oskar Linnros
10 juli Peter Jöback med Cookies n Beans
17 juli Pernilla Andersson

datum ej fastställt Bo Kaspers orkester



De flesta deltagarna hade inte spelat på åtskilliga år och osäkerheten var till en början stor både när det 

gällde spelet och om hur eventuella skador kanske skulle kunna inträffa. Matcherna pågick i 20 minuter där 

alla mötte alla. Stefan Eriksson i par med Ewa Sjöbom lyckades vinna alla gruppspelsmatcher även om vissa 

vanns med knapp marginal. I finalen ställdes dom mot ungdomarna Jossan Thyrén och Jonas Källänge-

Nilsson och vann en välspelande match med 4-2. Trots den höga medelåldern bland deltagarna inskränkte 

sig skadorna till ett krånglande knä och en något en lättare fingerskada.

Efter turneringen var det sedan bankett hemma hos Petra och Stefan som fixat catering bestående av rostbiff 

och potatissallad. Turneringsdeltagarna började nu uppvisa vissa gångproblem då stelheten i leder började 

göra sig påmind och de flesta såg ut som cowboyen Zeb Macahan på vägen till matbordet. Efter maten 

plockades gamla bytidningar fram med tennisreferat och gamla minnen och andra dråpliga situationer från 

tennisepoken avhandlades.

Det var en trevlig dag och fortsättning följer någon gång under hösten.

SL

Bettan Persson servar och Pär Olnils tittar på ”Bubben” Westelius valde att vara åskådare 

Mats minns tillbaka med hjälp av Bettan Fr v Erik Jonsson och värdparet Petra Thyrén och 

Stefan Eriksson



Tennisnostalgi

Tennis på Sandbacken i Edstuga var en gång i tiden en stor och betydande aktivitet i Freluga/Edstuga. 

Banan anlades 1988 där Torbjörn Nyblad var eldsjälen som ledde arbetet och materialet var överblivet 

travgrus med bindemedel från den närbelägna travbanan. En liten byggnad i form av rotunda uppfördes 

och den användes som festlokal och dansbana.

Under de år som sedan följde var tennisbanan livligt frekventerad av byarnas befolkning för tennisspel där 

både turneringar och nybörjarkurser ordnades för gamla och unga. Intresset var på topp i mitten av 90-talet 

där ”Bubben” Westelius och sambon Ewa Sjöbom ordnade turneringar med Bollnäs GIF:s bandylag och 

byborna där det hela avslutades med mat och dans. 

Under senare delen av 90-talet avtog intresset och många gick över till Golf istället. I början av 2000-talet 

slogs de sista bollarna på Sandbackens tennisbana och den en gång så fina banan togs över av ett tjockt 

lager av ogräs.

Så här kunde det se ut under tennisbanans glansdagar. Bilden från 1995.

När vi nu skriver 2011 tog Annika Källänge och Petra Thyrén ett initiativ om att återträffas och genomföra 

en dubbelturnering med oss som var med under den epoken. Alfta TS  tennishall bokades och inbjudan 

gick ut via mun-till-munmetoden och lördagen den 16 april hade till slut 14 spelsugna mött upp efter ett 

antal återbud där ålderskrämpor gjorde att vissa deltagare i förebyggande syfte inte ställde upp. 



Luffarslöjd

Luffarslöjd eller trådtjack som det också kallas, har 
jag länge varit nyfiken på, men det har inte blivit av att 
jag anmält mig till någon kurs. I höstas fick jag 
chansen att få prova på luffarslöjd tillsammans med 
Susanne och Jessica hemma hos Catharina under 
ledning av Margareta Knese. Vi tyckte det var så roligt 
att vi ville lära oss mer. 
Efter jul drog en luffarslöjdkurs igång och vi har 
träffats i 6 stycken söndagar. Gruppen slöjdare 
utökades i antal i.o.m. att Stina och ”Krux” hakade på. 
Det har skapats många fina alster på kurskvällarna 
som t.ex. lyktor, fat, grytunderlägg, korgar, m.m.
Varför heter det luffarslöjd kanske någon undrar? Jo 
luffarna gjorde många praktiska trådarbeten som de 
sedan kunde byta åt sig eller”tjacka” en bit mat eller 
natthärbärge för. Därför har trådarbetena fått 
benämningen trådtjack eller luffarslöjd.

              CH

Jessica, ”Krux” och Stina Tårtfat på gång

Vackra alster Flitiga händer

Stina gör krokar

Voxsjöns Kyrkbåtsroddare

Voxsjöns kyrkbåtsroddare har haft årsmöte. I år var det Sörängs tur och 
mötet hölls i Byagården i Söräng. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på 
smörgåstårta. Efter årsmötet ser styrelsen ut som följer:

Ordförande 1 år Anne Mannqvist
Ledamöter 2 år Gunnar Jonsson

Mats Olsson
1 år Per Juel

Elsie-Marie Lind
Mikael Mannqvist

Supleanter 1 år Bo Beijergård
Jessica Lenning

Revisor 1 år Bo Beijergård
Irene Jonsson

Revisorsupl. 1 år Bengt Tegner
Båt o bygg 1 år Gunnar Jonsson

RoseMari Alfredssson
Gunnar Olnils
Håkan Jonsson
Anne Mannqvist
Mats Olsson

Håbandsansv. 1 år  RoseMari Alfredssson
Anne Mannqvist

Motionsrodds- 1 år Anne Mannqvist 
ansvarig Mats Olsson
Bokningsansvarig RoseMari Alfredssson

Lena Jonsson
Valberedning 1 år RoseMari Alfredssson 

Carin Hed



Torsdagar 18,00 - 20,00
Nu träffas vi vid Sandbacken Edstuga.

7 år uppåt
Sara: 070 - 614 48 64    Linus: 073 - 839 29 96

Vi vill gärna ha material 
till ungdomsgårdens verksam-
het. Om ni har saker över och 
vill stödja oss så vill vi gärna 
ha:

Brännbolls utrustning
Kubbspel
Bordsspel
Målarfärger
Garn
Tyg
Pyssel m.m.

Ring så hämtar vi!Vi är ett glatt gäng på runt 15 st 
ungdomar som träffas och spelar 
fotboll, brännboll, kubb m.m...
Vuxna är också välkomna!

Vi behöver minst en till ledare! 
Hör av dig!!

Tack för all pant! 
Vi drog in 1800 kr.

Lite tips inför sommaren………

Liten fläckborttagningsguide

Blod

Blötlägg i kallt vatten och strö på salt. Gnugga 

sedan fläcken med tvål eller tvättmedel i kallt 

vatten och avsluta med att tvätta som vanligt.

Blåbär

Blötlägg i filmjölk och tvätta därefter som 

vanligt.

Bläck eller tusch

Fukta fläcken med T-sprit och spola vatten över. 

Upprepa behandlingen så länge det kommer 

färg. Gnugga med tvål o vatten.

Choklad

Skrapa bort så mkt av chokladen som möjligt. 

Doppa i varmt vatten. Tvätta plagget så varmt 

som möjligt med tvättmedel som innehåller 

blekmedel och enzymer.

Fettfläckar och olja

Lös upp fläcken med Yes diskmedel eller 

lacknafta. Därefter tvätta som vanligt.

Gräs

Badda med T-sprit. Gnugga med tvål och vatten. 

Därefter tvätta som vanligt.

Kåda

Gnugga försiktigt med sprit.

Rost

Lös upp rostfläcken med ngr droppar citronsaft 

och het ånga. 

Rödvin

Fukta med vitt vin. Strö på salt eller potatismjöl. 

Gnid med citronhalva.

Svett

Tvätta plagget med vatten utspätt med lite ättika.

Trycksvärta

Tvätta med såpa.

Många bröllopsdagar  finns  
det……
 
 1 år  Bomullsbröllop
 2 år  Pappersbröllop
 3 år  Läderbröllop
 4 år  Fruktbröllop
 5 år  Träbröllop
 6 år  Sockerbröllop
 7 år  Yllebröllop
 8 år  Gummibröllop
 9 år  Linnebröllop
10 år  Tennbröllop
20 år  Porslinsbröllop
25 år  Silverbröllop
30 år  Pärlbröllop
35 år  Korallbröllop
40 år  Rubinbröllop
45 år  Safirbröllop
50 år  Guldbröllop
55 år  Smaragdbröllop
60 år  Diamantbröllop
65 år  Krondiamantbröllop
70 år  Järnbröllop

Rabarbe r sa f t

2 kg rabarber

1½ liter vatten

1 kg strösocker

Saft från en citron

Skölj rabarbern. Skär den i bitar. Koka med 

vattnet i en gryta tills rabarbern är helt mjuk. 

Häll upp i silduk och låt självrinna i ca 30 min. 

rengör grytan och häll tillbaka saften. Tillsätt 

socker och citronsaft. Koka under ständig 

skumning tills saften är helt klar. Häll upp på 

varma väl rengjorda flaskor. Dekorera gärna 

glasen med frusna hallon vid servering.



FBI sökte folk till att bli yrkesmördare. Efter de obligatoriska bakgrundskollerna, 
intervjuerna och testerna fanns det tre finalister kvar; två män och en kvinna.
Inför det sista testet tog FBI-agenterna en av männen till en stor metalldörr och gav 
honom en pistol.
"Vi måste veta att du kommer följa instruktioner oavsett vad de är. I det här rummet 
kommer du att finna din fru sittandes i en stol ... Döda henne."
Mannen sa; "Du måste skämta. Jag kan inte skjuta min fru."
Agenten sa: "Då är du inte rätt person för det här jobbet. Ta med dig din fru och åk 
hem."
Den andra mannen fick samma instruktioner. Han tog pistolen och gick in i rummet. Allt 
var tyst i ett par minuter. Sedan kom mannen ut med tårar i ögonen. "Jag försökte, men 
jag kan inte döda min fru". Agenten sa "Du har inte vad som krävs. Ta din fru och åk 
hem."
Till sist var det kvinnans tur. Hon fick samma instruktioner, att döda sin man. Hon tog 
pistolen och gick in i rummet. Ett par skott brann av. Agenterna utanför hörde skrik och 
oväsen, krascher och bultande på väggarna. Efter ett par minuter blev allt tyst. Dörren 
öppnades långsamt och där stod kvinnan och torkade svetten ur pannan.
"Pistolen var ju laddad med lösa skott", sa hon. 
"Så jag fick slå ihjäl honom med stolen."

Jag sitter på ett berg, 
när solen just gått ned…
En röd och vacker färg, 
så långt som ögat ser…
Och vinden är så varm, 
den fläktar på min arm…
Jag önskar inget mer, 
än det jag just nu ser…

Lilla nöjessidan

Yippikayeeey……

Katter styr o hundar lyder….

FN skickade ut en enkät över hela världen 
med uppgiften:
"Ge oss din ärliga åsikt om hur en lösning 
på bristen på mat i övriga världen ska se ut"
Det hela misslyckades.
Varför?

* i Afrika visste man inte vad "mat" var
* i Östeuropa visste ingen vad "ärlig" 
betydde
* i Västeuropa visste ingen vad "brist" 
innebar
* i Kina kände ingen till begreppet "åsikt"
* i Mellanöstern visste ingen vad ordet 
"lösning" stod för
* i USA hade de inte hört talas om "övriga 
världen"













Vill ni att vi drar fiber till Freluga?
Det enda ni behöver göra är att ta kontakt med Anders Lantz på Helsinge Net för att boka in en 
informationsträff i byn. Där delar vi ut ytterligare information och anmälningsblanketter. Ju fler 
som är intresserade, desto snabbare kan vi dra fiber till Freluga.

Anders LAntz Helsinge Net tel 070-350 29 36 e-post anders.lantz@helsingenet.se 

Nu påbörjar vi arbetet med att dra fiberoptik till villaägare i Bollnäs. 
Omodern koppar byts till fiber med bredbandshastigheter upp 
till 100 Mbit per sekund. 
Det nya bredbandet öppnar dörren för nya tjänster. IP-tv och IP-telefoni 
kan du välja redan nu, men snart kommer en uppsjö av nya tjäns-
ter. Kanske startar du tvättmaskinen och tänder utebelysningen, fast 
du är på jobbet, eller tar blodtrycket över nätet. Det här är tjänster 
som förutsätter den stabila och höga kapaciteten som fiber ger. Det 
nya bredbandet höjer också attraktionsvärdet på din villa. Att inte ha  
fiber är snart som att inte ha kommunalt vatten. 
Vi står för dragningen fram till din tomtgräns och installationen  
av mediaboxen i din villa. Du står kostnaden för grävningen 
på din tomt. Du är påkopplad – och kan koppla av.

För priser gå in på vår hemsida www.helsingenet.se

FIBER FOLKET!till

Helsinge Net  Bollnäs AB är ett kommunägt bolag  som verkar för Bollnäs utveckling.



Välkommen till hilmas, Byagård i Freluga-Edstuga byar 

En lokal som Freluga-Edstuga Byalag äger/förvaltar.
Byagården är lämplig att hyra för familjehögtider, fester, barnkalas, möten och cirklar mm. 
Mårtensalen rymmer sällskap upp till 70 personer , handikappanpassad entré med WC . 
Flyttbar scen  finns och lokalen är utrustad med hörslinga.

Jerkers bakficka rymmer c:a 15 personer, mindre lokal med egen ingång och WC. 

Mötesrummet på övervåningen har plats för c:a 10 personer, vävstugans kök, egen ingång 
och WC. 

Bokning sker via Emil Göthlund tel. 0278-17720 el mob. 070-6698492 

Återkommande gruppaktivitet, bra villkor finns. Ring för mer information.
Teknik: Internet och mötes-teknik kan ordnas.
Paketlösningar med mat eller fika går att beställa, begär offert.
Ungdomsverksamheten har egna avtal.

Hyran för hilmas är:  

Pris Betalande medlemmar 
Hela Byagården 1200 kr 1000 kr 
Mårtensalen   500 kr   400 kr 
Jerkers bakficka    500 kr   400 kr 
Köket    500 kr   400 kr 
Mötesrum    200 kr   100 kr 

Detta gäller vid hyrning 

Vi förehåller oss rätten att neka till uthyrning beroende på festens karaktär och storlek. 
Vi kan komma att begära att vakter finns vid speciella tillfällen och detta skall ansvarig hyrare 
ordna, samt att den hyrande ansvarar för att lokalerna återställs i ursprungligt skick. Ansvarig 
hyrare ersätter skadade och trasiga inventarier. Vid uthyrningstillfället deponeras 400 kr, som 
återfås efter kontrollerad städning. För att hyra måste man vara minst 20 år.

Ordningsregler vid hyrning av hilmas

För allas trevnad är rökning ej tillåten inomhus. Släng ej fimpar och snus på marken. Visa 
hänsyn till grannar. 
Om något går sönder eller försvinner meddela detta innan ni lämnar ifrån er nyckeln. Bord 
och stolar som flyttats skall ställas tillbaka på ordinarie plats. 
Om hilmas porslin använts? -Diska torka och ställ tillbaka. 
Om diskmaskin används? - Töm, skölj ur och stäng av säkerhetsbrytaren.
Städning 

Plocka undan skräp. Torka, sopa eller dammsug golven. Våttorka golven enligt regler i 
städskrubb.
Torka bord och bänkar, använd trasa från rulle som slängs efter avslutad städning.
Toaletterna ska städas och papperskorgar tömmas, se regler i städskrubb.
Inget avfall får lämnas kvar, fyll inte soptunnan, lämna dina egna sopsäckar på soptippen.
Efter återlämnande av nyckel besiktar föreningens representant lokalen. 
Finner vi städningen otillräcklig, behåller vi den deponerade städpengen 400 kronor. 
Viktigt att följa instruktioner angående låsning och utrymningsvägar.

Väl mött, Styrelsen Freluga-Edstuga Byalag

Kan man komma tillbaka när det känns som att det har 

öppnats en lucka i golvet och allt bara rasar. När allt som 

man verkat för tagits ifrån dig eller en nära anhörig inte 

finns med längre. När telefonen slutar ringa. När dina 

”vänner” inte längre vill prata med dig.

Att falla gör ont och en del sår läker aldrig Man får lära 

sig att leva med dem.

Att människor nära dig inte alltid vill dig gott är en 

lärdom som är svår att ta till sig.

Att ta sig upp igen tar tid och du vet inte hur den närmaste 

dagen blir.

Att mista någon eller något kräver sitt sorgearbete och det 

får ta sin tid, men en dag kommer du till ett 

ställningstagande, ett val måste göras.

Skall du vara kvar i det gamla som betydde så mycket för 

dig eller skall du försöka gå vidare.

Att fortsätta leva med sin situation är fullt förståeligt och 

en del väljer detta.

Men, att ta ett nytt steg och pröva något annat kan ge livet 

en ny chans igen. Det finns nya vänner, det finns kanske 

en ny livspartner där ute som väntat på dig. 

Att se möjligheter när man är som längst ner är inte lätt, 

att ta del av andras erfarenheter kan ge den hjälp man kan 

behöva.

Ta chansen och se möjligheter. Ge livet en spännande resa 

till. Det finns så mycket att upptäcka och vara nyfiken på.

Att få andas en dag till är en gåva som inte går att värdera.

Att få leva och bo i Hälsingland är en ynnest som fler 

borde få ta del av.

              Olle Nilsson Sträng

Tänkvärda citat:

Veikko Koskenniemi
"Den farligaste av våra fördomar 
är tron att vi inte har några."

Peter McArthur
"Varje framgångsrikt företag 
kräver tre män: en drömmare, en 
affärsman och en skitstövel."

Okänd
"Det är bra med flera hakor om 
man skulle tappa någon."

Orson Wells
"Konsten att vara värdinna är att 
få sina gäster att känna sig som 
hemma även om man önskar att 
de vore det."

Seneca
"Fattigdom är inte att äga lite utan 
att sakna mycket."

Pippi Långstrump
"Den som är stark måste vara 
snäll."

Robert Louis Stevenson
"Livet - det gäller inte att ha bra 
kort utan att spela bra med de 
dåliga"

Henrik Pontoppidan
"Innan jag gifte mig hade jag sex 
teorier om barnuppfostran, nu har 
jag sex barn och inga teorier."

Sigfrid Siwertz
Första villkoret för trivsel i arbetet 
är chefens frånvaro."

Harwey R Everhart
"Tonår: den period i livet då en 
pojke vägrar att tro att han någon 
gång i framtiden ska bli lika 
korkad som sin far."

Reefat El-Sayed
"Pengar är tjockare än blod."

John Steinbeck
"Förmågan att idag tänka 
annorlunda än igår skiljer den vise 
från den envise."

Christofer Heurlin, Biskop
"När jag lämnar något åt Guds 
försyn, så bär det rakt
åt helvete."

Tjolahopp…..

Jag har en plan att köra en loppis en helg nu i 
sommar. Om det är någon mer som vill sälja sina 
prylar och saker som blivit över eller för litet i 
storleken, så kan ni väl höra av er till mig så fixar 
vi en rolig dag för alla som vill vara med.

Kerstin Pz 0278-30158 el mob 070-6295638

















Vad händer på byn?



Blomplockning
Dans runt midsommarstång

Lotteri
Chokladhjul

Gril lkiosk och fika

Dagen börjar med traktorfärd 
ooch blomplockning kl 12.30

Dans och musik runt 
midsommarstången 13.00

Kaffe eller saft med jordgubbstårta finns 
inne vid serveringen!

Midsommar                på hi lmas

Tipsa gärna redaktionen!

Vägvisning och öppettider enligt skyltning 
i Söräng och Sörbo. Kan även ta emot 

prylar i mån av plats. Tar en provision på 
20 % för det.

Ring för upplysning på tel: 070-1511358.

Önskar er alla välkomna!
Britt i Fjäle

Sommarloppis i Fjale
-efter onskemal fran forra aret!




ÅRETS

KUBBMÄSTERSKAP!


