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Här kommer fjärde och sista Bytidning för årgång 2011 i era brevlådor och när vi snart går in i 2012 innebär 
det också att Bytidningen går in på sitt tjugonde år som husorgan för Freluga/Edstuga. Tusentals sidor har pro-
ducerats under åren. Några av de första utgivna exemplaren från 1993 finns att läsa på byns egen hemsida 
www.freluga.se. 
 
Redaktionen har ju förändrats genom åren, men tidningen består fortfarande vilket är unikt. Freluga/Edstuga 
var ju först ut med en bytidning för byborna 1993 och andra byar följde sedan efter och har även hunnit med att 
lägga ner eller minskat i sin utgivning. 
 
Ett inslag som varit stående under alla år är ”Nyinflyttade” där nya bybor fått presentera sig för övriga i byn 
och därmed fått en skjuts in i den speciella sammanhållning som präglat Freluga/Edstuga. Även i detta nummer 
kommer några nyinflyttade att presenteras. 
 
Julmarknaden har detta år flyttat ut från Freluga Gård och kommer nu att genomföras på hilmas lördag och 
söndag den 3-4 december i regi av byalaget. Passa på och besök julmarknaden den helgen och fynda allsköns 
julsaker och hantverk. 
 
/Bytidningsredaktionen 

Missa inte att besöka vår finfina hemsida   

freluga.se 
Där kan du läsa om vad som händer i byarna och det finns massor av fina bilder och information om hilmas m.m. 

         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nya glada lottvinnare… 
Mer pengar till Hilmas… 
Du är väl också med? 
 

 

 

Omstart för 50-50 lotteriet. Kom tillbaka, byarna behöver ditt bidrag!! 
 
50-50 lotteriet har nu funnits sedan 2008 och inneburit en bra inkomstkälla för byalaget inte minst för att 
kunna driva bygdegården hilmas och vår bytidning vidare. 
 
På senare tid har dock intresset sjunkit markant och i skrivande stund består lotteriet av bara ca 30 
deltagare. Byalaget kommer därför att göra en drive för att åter få fler bybor att återkomma och delta i 
lotteriet där 50 % går tillbaka i form av vinster.  
 
Detta kommer att testas t o m juni 2012 och därefter kommer byalaget att ta ett beslut om lotteriet skall 
fortsätta. Ni som tänker betala för 2012 ombedes därför att betala bara för ett halvår framåt.  
 
Insatsen är 50:-/mån  men det går att betala för flera dragningar framåt i tiden, hur många bestämmer du 
själv (t ex 100:- = 2 månader). 
Då är man automatiskt med i de nästföljande 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! 
 
 
Om det är något ni undrar över så kan ni höra av er till Kerstin Perzon, tel. 30158  eller 070-6295638 
 
 

  Sommarens vinnare 2011 presenteras här nedan: 

 

Juli 2011 
1:a pris  700 kr Lott nr      9  Åke Gunnarsson  
2:a pris  150 kr Lott nr  119  Annika Flygt 
3:e pris  100 kr Lott nr    17  Ingrid Mickelsson  
4:e pris    50 kr Lott nr    24  Peter Eriksson 
 

Vinnare Juli 
 
Åke njöt av solen ute på altan när redaktionen 
hälsade på med vinstchecken. Han och hustrun 
Ingrid tänker göra något roligt för pengarna. 
Troligtvis blir det ett besök på en resturant med 
lite extra god mat för att fira vinsten. Hoppas att 
det smakar prima. 

Augusti 2011 
1:a pris  700 kr Lott nr  147 Anna-Britta Persson  
2:a pris  150 kr Lott nr    43 Gunnar Olnils 
3:e pris  100 kr Lott nr  155 Jan Parneborg  
4:e pris    50 kr Lott nr    36 Arne Larsson 

Vinnare Augusti 
 
Det var en glad vinnare som tog emot beske-
det om högsta vinsten. Anna-Britta har nyligen 
kommit hem från en drömresa till Dubai där 
hon upplevt alltifrån bedårande lyx till ökensa-
faris. Vinstpengarna kom väl till pass som fick-
pengar på resan. 

 

September 2011 
1:a pris  700 kr Lott nr     8 Lajan Westergren  
2:a pris  150 kr Lott nr   13 Karl-Ingvar Andersson 
3:e pris  100 kr Lott nr 105 Håkan Jonsson  
4:e pris    50 kr Lott nr   75 Pär Olnils 
 

Vinnare September 
 
Lajan fick bara njuta av den stora äran att ha 
vunnit eftersom sambon Anette omedelbart lade 
beslag på pengarna för att reglera Lajans skuld 
till henne sen tidigare. Den alltid lika glade Lajan 
sken som en sol ändå när vi knäppte kort. 

 



Tupp-Håkan Perzon är uppvuxen på gården 
Tupps i Freluga. Han har nu uppnått den respek-
tabla åldern av 88 år och bor i Söräng tillsam-
mans med sin fru Gertrud. 

Efter en olycka 2007 är Tupp-Håkan numera 
blind men humöret är det inget fel på och den 
rappa käften är fortfarande väloljad. Håkan är 
uppväxt i en syskonskara bestående av sju poj-
kar och en flicka och under 60-talet åkte alla sju 
pojkarna Vasaloppet samtidigt under några år 
vilket rönte stor uppmärksamhet bland media 
och blev t o m uppmärksammat i New York Ti-
mes. 
 
Skidåkning var dock inte det primära intresset 
hos syskonskaran utan kortspel var tidigt ett  hu-
vudintresse i bröderna Perzons liv, eller som 
Tupp-Håkan brukar säga: ”Vi är födda i ett kort-
fodral”. Mamma Bricken tyckte det gick för långt 
och gav pojkarna Göte och Håkan fem kronor var 
om de lovade att sluta med kortspel. Fem kronor 
var en ansenlig summa på den tiden och pojkar-
na tog gladeligen emot slanten bara för att ome-
delbart spela bort den på kortspel. Pojkarna för-
sökte sedan övertyga mamma att om de fick yt-
terligare fem kronor skulle dom definitivt sluta, 
men den valsen gick inte mamman på. 
 
När Håkan var tio år träffade han på ett gäng 
vägarbetare som utförde s k AK-arbeten efter 
sörbovägen. Håkan frågade lite försynt de vuxna 
männen om han fick vara med och spela kort och 
de log igenkännande mot varandra och tänkte 
nog att det skulle bli lättförtjänta pengar att spe-
la av den lille parveln hans småslantar. Vägarbe-
tarna hade en dagslön på 3 kr och hade just fått 
sin veckoutbetalning när de samlades i den över-
växta grusgropen intill Jönses mellan Freluga och 
Mödänge. 

Kortspelet påbörjades och Håkan drog in pott ef-
ter pott och vägarbetarna blev nervösare och 
nervösare ju längre spelet pågick. Den ena efter 
den andre spelades black och några timmar se-
nare satt Håkan där med 52 kr på fickan, vilket 
borde motsvara en summa på 17.000 kronor i 
dagens penningvärde. Vägarbetarna lommade 
hem ifrån grusgropen med tomma fickor och 
skam i blicken efter att ha blivit utspelade och 
skinnade av en tioåring. Hur mottagandet blev 
hemma hos fruarna när de panka vägarbetarna 
vågade sig hem förtäljer inte historien, men man 
kan ju kanske ana att vägarbetarna fick smaka 
på brödkaveln. 
 
Unge Håkan gick till Freluga station där en post-
sparbank fanns för att sätta in vinsten. Kvinnan i 
luckan trodde inte sina ögon när Håkan lade fram 
alla pengar på disken, utan ringde hem till Tupps 
för att kolla att allt var som det skulle, vilket ock-
så mamma Bricken kunde bekräfta att det var. 
 
Ryktet om Tupp-Håkans spelvinst gick nu som en 
löpeld genom byn och Håkan bjöd fem av sina 
klasskamrater på matiné på Palladium i Bollnäs. 
De hade bara en cykel till förfogande eftersom 
cyklar var ovanliga på den tiden och Tupp-Håkan 
var nu kung av Freluga och fick sitta på ramen 
hela vägen ner till Bollnäs samtidigt som hans 
kompisar turades om att springa bredvid eller 
skjutsa honom på cykeln. Cykeln låstes in vid 
kyrkstallarna och pojkarna fick gå den sista biten 
in till Palladium. 
 
I foajen hade många ungdomar samlats där bl a 
en okänd pojke gick storgrinandes och skrek som 
om hans sista stund på jorden var kommen. Den 
fattige pojken hade tappat bort på sin surt för-
värvade 25-öring och tårarna rann som en vår-
flod i april längs den förtvivlade pojkens kinder 
då det stod klart för honom att han inte hade 
pengar till inträdet. Tupp-Håkan tyckte synd om 
pojken och gav honom en 25-öring och i samma 
stund han tog emot slanten tvärslutade gråten 
och den gapande munnen slogs ihop med en 
smäll och blev istället till ett förvånat streck. 
 
Därefter avnjöts bion som först visade ”Drottning 
Astrids begravning” och sedan en Tarzanfilm. 
 
Så kunde det gå till i Freluga på 30-talet. 
 
 
        SL 
 
 

Tupp-Håkan om livet i Freluga på 30-talet 

Freluga



Berith och Bo Lindskog flyttade den 15 au-
gusti till Freluga tillsammans med hunden 
Ludde och ca 400 katter. De sistnämnda 
dock inte levande utan de flesta av keramik. 
Ludde är en Tibetansk klosterhund och är nio 
år gammal. 
Berith är född och uppvuxen i Överkalix men 
flyttade därifrån i unga år, först till Umeå och 
sedan vidare till Stockholm. De fem senaste 
åren har Berith bott i Bollnäs tillsammans 
med Bo. Berith har jobbat inom kök och städ 
på olika skolor i Bollnäs. I januari i år fick hon 
fast tjänst på skolan i Söräng.  
Bo och Berith träffades för tio år sedan. Bo 
är också norrlänning och kommer från en by 
som heter Korvsta utanför Sollefteå. Efter 
”lumpen” lämnade han också Norrland för 
Stockholm. Bo är nu pensionär men har un-
der många år arbetat med elektricitet, först 
på SJ och senare som säljare och därefter 
som montör. Han har i sitt yrkesliv rest 
mycket inom Sverige. 

Berith har precis firat sin 60-årsdag i det nya 
hemmet. Några av barnen var hemma då. 
Berith har en dotter som är bosatt i Stock-
holm.  Bo har två döttrar som bor i Stock-
holm och en dotter och en son i Uppsala. 
Fem barnbarn har det också hunnit bli. 
Naturen är det största gemensamma intres-
set. Bo fiskar gärna och Berith tycker om att 
plocka svamp. Berith har också en passion 
för katter och har genom åren skaffat sig en 
enorm samling av porslinskatter.  Paret äls-
kar att åka runt i husvagnen och det är på så 
sätt de upptäckte det sköna hälsingland. Det 
började med en stuga i Stråtjära för sex år 
sedan. Sen flyttade de som sagt till Bollnäs 
från Stockholm för fem år sedan. Nu bor de i 
Freluga och stortrivs!  
Vi på Bytidningen hälsar Berith och Bosse 
välkomna till Freluga! 
 

Birgitta L. 

Nyinflyttade i Freluga 

 Nu på Hilmas varje  
torsdag kl. 18.00-19.30 

Ledare:Sara 070-6144864 
         Linus 073-8392996 

Vi har tidigare skrivit och bett om hjälp för att kunna fortsätta 
köra denna härliga grupp med ungdomar. Men inte fått respons 

från någon. Snälla, vi vill kunna fortsätta med denna verksamhet 
men då behöver vi hjälp! 

Vi kommer att sälja hembakt på  
Julmarknaden på Hilmas 3-4 dec. 
Alla bidrag mottages tacksamt! 



Vi kommer från samma by och jag 
har hört talas om Johanna Syrén i en 
rad sammanhang. Det är hon som va-
rit i new York och fotat, skrivit Arbrå-
boken och har två tvillingpojkar som 
hon bloggat om för expressen. Jag har 
även sett hennes namn under bilderna 
i lokala dagstidningen, men 
där slutar kunskapen och 
nyfikenheten börjar. Hur 
gick hennes väg från Arbrå 
via new York varför ser jag 
nu hennes namn på en dörr 
i freluga?
Jag träffar Johanna i hennes lo-
kal i Gamla affärn, hon bjuder 
på kaffe och vi börjar småprata, 
till slut frågar jag hur hon tog 
steget att flytta till New York.
Det var som 19-åring och nybliven student 
Johanna reste över Atlanten och började 
jobba som barnflicka. Hon hade pluggat 
estetisk inriktning och hade väll 
egentligen inte bestämt sig för 
att börja med fotografering än, 
så vad var det då som fick henne 
att börja fota? Johanna berättar 
att hon upptäckte en så häftigt 
känsla i att kunna stå mitt på en 
gata helt anonym och ta bilder 
av okända människor, och hon 
fascinerades även av all mäktig 
arkitektur som finns i staden. 
En kompis tog med henne på 
flera fotoutställningar och det 
var summan av detta som lade grunden 
till Johannas yrkesval. Tillbaka i Sverige 
hamnade Johanna återigen i skolbänken 

och pluggade bl.a. filmvetenskap och do-
kumentärfoto. Hon fick jobb på tidningen 
Metro och jobbade fram till ett år sedan på 
Expressen som bildredaktör på webben. En 
kompis tipsade om ett jobb som lärare på 
Fotografiska, ett fotomuseum i Stockholm 

som även erbjuder utbildning 
och föreläsningar. Undervis-
ning var något helt nytt för Jo-
hanna, men det genomgående 
intresset för andra människor 
gör att Johanna trivs väldigt 
bra med sitt nya jobb. Sedan 
januari har hon även varit i 
Bollnäs och Gävle och under-
visat grunderna i foto genom 
Studiefrämjandet. 
Vid sidan av allt detta jobbar 

Johanna som frilansare och något som lig-
ger henne varmt om hjärtat är Glada Hu-
dikteatern. 2009 gav hon ut boken Sha-

ken! (Not störd), där hon följt 
skådespelarnas 
liv både bakom 
och framför 
scenen. I de-
cember öppnar 
en utställning 
om Glada Hu-
dikteatern på 
Hä l s i n g l a n d s 
museum i Hu-
diksvall där Jo-
hanna är en av 

deltagarna. Men hur kom-
mer det sig att jag nu hittar 
henne i Freluga? Samtidigt 

som Johanna började hålla utbildningar i 
sina hemtrakter efter 7 år i Stockholm fick 
hon och hennes man upp ögonen för en 
vacker hälsingegård i Fjäle. 
- Vi hade egentligen inga planer på att flytta 
hem igen, säger Johanna, men en saknad av 
att känna igen sina grannar och tankarna 
på det vackra huset tog över. Sedan mid-
sommar bor hela familjen här och till våren 
väntar de tillökning.
Måndag till onsdag hittar vi Johanna i hen-
nes ateljé. Här kan man boka tid för ett per-
sonligt porträttfoto, men även köpa tavlor 
från tidigare fotograferingar. Motiven som 
bl.a. är från storstäder som New York och 
Paris är inramade i gamla ramar hon fyndat 
på loppis och gett ett gyllene upplyft. För 
den som är mer hemmakär utlovar Johanna 
även en och annan bild från hennes nya 
hemtrakter. 

Susanne Leek

Gamla 
Affärns 
Nya 

Ateljé

Foto: Johanna Syrén

Foto: Johanna Syrén

Den 8:e oktober 
gjorde vi höst på 
Hilmas 
Solen sken på gänget som sam-
lats för att kratta, putsa fönster, 
skruva hyllor, rensa i förråden 
m.m. Nu är Hilmas redo för vin-
terns inomhusaktiviteter!

/Susanne Leek



NYINFLYTTADE I FRELUGA 
 

Den 1 mars i år tog Rolf, Kani och Sebastian Wiklund över en fastighet i Freluga. Större delen av året bor de i 
centrala Stockholm men det är deras tanke att kunna njuta av sommaren och alla andra lediga lov i Freluga. 
Efter en lång tid av renoveringar så känner de att det är ”nästan” klart på insidan av huset. Utsidan är delvis 
klar och planer finns att iordningställa tomten och flytta infarten till huset. 
Rolf och Kani blev man och hustru i april 2010. Deras son Sebastian kom till världen i december samma år. 
Rolf är född 1965 och kommer från Granberg i Bollnäs men flyttade därifrån i 20-årsåldern. Är egenföretagare 
sen många år. Jakt och fiske är de stora intressena. 
Kani är född 1978 och är Kurd från Iran men uppväxt i Frankrike. Hon kom till Sverige när hon var 11 år.  
Under större delen av sitt vuxna liv har Kani arbetat inom konfektion som även är hennes stora intresse. Just 
nu är hon mammaledig från sitt arbete som butikschef. 
 
 
Bytidningen hälsar er välkomna till Freluga! 

Huset, ”Rickards”, byggt ca 1920 

Familjen samlad på trappen 

Äggfria pepparkakor
1,5 dl vatten
4 dl socker
300 g margarin (vanligt eller mjölkfritt)
1 dl sirap
1 msk nejlikor
1 msk kanel
1 msk ingefära
ca 12 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat

Blanda bikarbonaten och hälften av mjölet.
Koka samman socker och vatten tills sockret 
smält. Tag av spisen och tillsätt alla kryddor, 
fett och sirap. Låt svalna. 
Rör ner mjölblandningen och knåda. Häll 
i mer mjöl till degen håller ihop och du kan 
välta ut den på ett mjölat bakbord och knåda i 
resten av mjölet. 
Lägg i en bunke, strö över lite mjöl och låt vila 
svalt i minst 12 timmar. 
Grädda i 5 minuter i mitten av ugnen på 200-
225 graders värme. Tag ut och tag bort från 
plåten direkt. Låt vila på ugnsgaller tills de 

svalnat.

Byt idn ingens 
 adventsbak

Trots att snön lyste med sin frånvaro valde delar av Bytidningens redaktion att börja med 
adventsbaket redan i november. Vi samlade ihop degar, familj och lite glögg för en mysig 
lördag, till er som inte var med bjuder vi nu på två av våra recept.

SaffranSbullar 
med god fyllning 35 St
150 gram smör
5 dl mjölk
50 gram jäst
2 påsar saffran
1/2 burk kesella = 125 gram
1 1/2 dl vit baksirap
1 ägg + 1 ägg till pensling
1/2 tsk salt
ca 1,9 liter kärn vetemjöl

Fyllning:
100 gram smör
1 dl strösocker
1 1/2 tsk kanel
2  tsk kardemumma
1 påse 50 gram mandel, skalad och hackad

Smält smöret, tillsätt mjölk och värm till 37 
grader. Rör ner jäst, saffran, kesella, sirap, 
ägg och salt. Tillsätt mjöl men spar 1/2 dl till 
utbakning. Arbeta ihop till smidig deg. Jäs 
degen under bakduki 40 minuter. 

Blanda samtliga ingredienser till fyllningen. 

Baka ut degen till 2 längder. Skär dem i 35 bitar. 
Forma till runda bollar. Gör ett hål i varje bulle 
med ett pekfinger. Fördela fyllningen i hålen. 
Lägg bullarna på en bakplåtspappersklädd plåt 
och låt jäsa ca 25 minuter under bakduk. Pensla 
bullarna med uppvispat ägg. Grädda i mitten av 
ungen i 250 grader, 8-9 minuter.

hhhhhhhhhggggggggg



Västerberget 
 
Söder om Freluga/Edstuga tvärs över Voxsjön ligger det mäktiga Västerberget som har blivit ett utflyktsmål 
tack vare sin bedårande utsikt över inte minst våra byar. Andra kända landmärken som syns är arbråmasten, 
Höle klack i Rengsjö m.m. 
Undertecknad tog med sig byns stjärnfotograf Lajan med teleobjektiv en fin lördag i september för att doku-
mentera byarna från denna utsiktpunkt. För att ta sig upp på berget rekommenderas att ta bilen upp till vänd-
plan ovanför Mödänge även om vägen dit inte är i bästa skick. Därifrån leder en stig ända upp till berget med 
en rejäl stigning som ger lite andfåddhet och väl uppe på berget tappar man totalt andan, men då tack vare den 
imponerande utsikten över det vackra landskap vi bor och lever i. 
 
Här följer några bilder 
 

Foto: Lajan 
Text: SL 

 



Efter all julmat kan det vara härligt att få stimulera smaklökarna med caribbean food. Nu 
har ni chansen att under 2 timmar få vara tillsammans med Stewen när han lagar två 
maträtter från sina hemtrakter i Fransk/Afrikansk stil.

Detta kommer att ske på Hilmas. Sex personer i varje grupp av en kostnad på 200 kr/
ppr. Datum : 5 Januari, 6 Januari, 12 Januari, 13 Januari

Grymt roligt!

Har ni frågor och för bokning ring Nattis på 073 - 839 17 69

Caribbean creol cooking class

Ingen har väll undgått debatten om besparingar och 
nedläggning av våra byskolor. Istället för mindre skolor 
med större trygghet vill man lägga undervisningen på den 
nya storskolan Campus Gärdet mitt i Bollnäs. Efter dessa 
eventuella åtgärder är det bara en tidsfråga hur länge även 
förskoleverksamheten kommer överleva och nedläggnin-
gen blir total.
Den 14:e november hade vi föräldrar på Sörängs skola ett möte om 
just detta där det diskuterades om hur vi ska gå vidare med nedläg-
gningshotet. Hur ska vi få beslutsfattarna att ändra sina åsikter? 
Är en friskola ett alternativ? Vem skulle i sådana fall finansiera en 
friskola? Förhoppningarna är skolan fortsätter att drivas kommun-
alt, men behöver vi ansöka om att få starta en friskola måste ansö-
kan vara inne senast 31 januari. Under de senaste åren har många 
barnfamiljer flyttat till Edstuga och Freluga just för att få låta sina 
barn gå i en mindre skola med fina miljöer. Kommer landsbygden 
att leva vidare om detta alternativ tas ifrån barnen?

Rädda 
Sörängs  skola!

Tisdag den 6:e december kl 18.30 hålls ännu ett möte i 
Sörängskolans matsal, vi har tillsatt två arbetsgrupper som kom-
mer att jobba med olika uppgifter inför denna träff, bl. a. upprätta 
ett samarbete med föräldrar från andra nedläggningshotade skolor 
samt kontakta media för hjälp att uppmärksamma problemen. Till 
det här mötet är ALLA VÄLKOMNA, oavsett om du är förälder 
eller om du bara är en av de som vill värna om våra byar. 
Din medverkan behövs. Du behöver inte ta på dig några arbetsup-
pgifter eller ha några stora svar, men ditt stöd kan göra skillnad. Ju 
större uppslutning desto starkare blir vi! 

Susanne Leek, förälder på Sörängs Skola

ddddddddddddddddd

Jultomten 
Alla svenska barn känner till jultomten som en glad äldre herre, han 
kommer med julklappar iförd svarta stövlar, en röd/vit dräkt och stora 
röda kinder. Men vem är jultomten egentligen? Och var härstammar ju-
len ifrån? 
Legenden om jultomten börjar redan på 300-talet, då ett barn vid namn 
Nikolaus föddes. Ingen visste då att han skulle bli världsberömd som 
jultomten, mannen med alla julklapparna, men Nikolaus visade tidigt att 
han hade särskilda egenskaper. Som vuxen blev han biskop i Myra i det 
sydvästliga Lill-Asien.  
Här ifrån gjorde han enligt legenden massor av goda gärningar. En av de 
gärningar som senare förenade Nikolaus som jultomte, eller present 
skänkare, var när han räddade en familj från fattigdom genom att kasta 
pengar in genom deras fönster om natten, men Nikolaus kunde mycket 
mer än så. Han kunde med Guds kraft väcka de döda till liv, och han 
kunde rädda sjömän från stormarna. Därför blev Nikolaus (senare kallad 
jultomten) utsedd till helgon och blev i första omgången mest hyllad av 
sjöfarare.  

Två män sitter och pimpelfiskar. 
De fiskar, filosoferar på mäns 
vis och dricker öl.  
Efter att ha suttit stilla i några 
timmar så säger Jan till Tommy:  
”Jag tror att jag vill skiljas från 
frugan. Hon har inte pratat med 
mig på två månader.”  
Tommy sitter och dricker en 
stund till innan han långsamt 
svarar:  
….”Det tycker jag att du noga 
skall tänka igenom. Sådana 
kvinnor är svåra att hitta." 

Lilla nöjessidan 

För er som missade tåget ifjol…. 
så har det nu gjorts en nybeställning  

på  succéboken och  favoritjulklappen, 
Freluga Vävtanters Bästa recept och Fräckisar  

som blev totalt utsåld i somras. 
Det finns endast 50 ex för försäljning på 

Julmarknaden på Hilmas,  
vävstugan på torsdagkvällar eller kontakta  

Stina Brickman på tel nr 30052 



 



 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 via Emil Göthlund tel: 070-6698492, 0278-17720 eller via mail:  lillselle7@hotmail.com
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
Två valfria lokaler     800 kr    600 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. Betalning görs till 
bankgiro 5809-7270.
Ordningsregler vid hyrning av hilma
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 städ-
skrubb.
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



Vad händer på byn?

Tipsa gärna redaktionen!

VäVstugan 
träffas torsdagar 18.30

Välkommen gammal som ny!

Julmarknad
Hilmas

3-4 december kl 11-16

Nyinflyttad?
Bytidningen vill gärna att du 

hör av dig så att vi kan komma 
och välkomna er till byn med 

ett inflyttningsreportage!

Matlagningskurs

Caribbean creol 
cooking

Info och bokning: Nattis 073 - 839 17 69

Diskussion om 
Sörängsskolan

Sörängskolans matsal 
6 december kl 18.30


