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Ibland rinner det över, man får nog och tappar gnistan för att engagera 
sig.  Att tro att man gör något gott för andra kan ju aldrig vara bra, man 
ska sträva efter att vara sig själv närmast. 

Vi har en ny utrymningsväg på hilma’s, det är ett solklart exempel på vad 
festkommittén sysslar med, inte helt sant för projektet startade uppgiften.      
  - Jag ser behovet och hittar en trapp, Stisse hämtar, Vickan betalar och Andreas 
och Mattias monterar. Fem hundra kronor från fk:s kassa och lite planering och tjat 
(övertalning), leder till en ny in- och utgång. Men någon ska samordna, göra det 
tråkiga (utmanande och roligt tycker jag!). 

Fler aktörer har jobbat med denna nya ingång till bakfickan, Bygglaget gjorde 
hålet (antagligen flera personer), Sven-Erik och Gunnar har byggt, finlirat, monterat 
dörr och satt karmar, Björne fixade ett tillfälligt lås, flera personer har målat på 
dörren och smygen bl.a  Nathalie, Vickan och jag. Fredde har hjälpt mig och Vickan 
att hänga upp gardinen, vi behövde tydligen en karl. 

Irene har köpt en ute-lampa som ska sitta utanför dörren. Kpz tipsade om en bra 
dörrmatta som jag köpte med pengar ur vår kassa. Hasse har dragit fram el till 
inne- och ute-belysning. 

Fortfarande fattas detaljer: Ute-lampan är inte uppsatt/inkopplad, hatthyllan är 
inte inhandlad och därför inte heller monterad, nya låset är inte monterat för det är 
inte ens bestämt vilken lås det ska vara och skylten som ska visa att detta är en 
utrymningsväg finns inte än. 

Troligtvis har jag glömt någon som varit med som också gjorde något viktigt, vad 
jag vill belysa är att det krävs en viss samordning och organisering för att få saker 
utförda, det räcker inte att 10-15 personer gör lite vad de vill när de får lust. I allt det 
här har säkert jag gjort en massa fel, tänkt fel och inte frågat om lov av styrelsen. 

I min enfald tror jag fortfarande att jag har tillfört en massa bra idéer och kunskap 
som borde vara ovärderlig för vilken by och styrelse som helst.

På årsmötet pratade man om att köksombyggnaden har kostat, inget nämndes 
om att vi har ny uppvärmning som kommer vara av ekonomisk fördel i många år. Att 
vi har ny värme är bara självklart för de flesta, som en del av projektet. 

En bylokal måste underhållas och värmas upp det medför kostnader som på 
något sätt ska betalas med hjälp av avgifter, evenemang, 50/50 och uthyrning, 
detta kräver också ett visst arbete. 

Ett problem i projektet var att vi inte skulle få ut fullt bidrag om vi inte gick in med 
en stor summa pengar. När jag sa att vi satsar på värmen, fick jag till svar: -Nej! 
Inte nu det är så mycket i alla fall. Jag var lite envis och tjatig för jag tyckte att den 
här chansen kommer inte tillbaka och när Peter Parneborg nappade på idén var 
det plötsligt en möjlighet. Jag fick i uppdrag av styrelsen att se om det gick att 
ändra i vår ansökan till Leader Hälsingebygden, om att använda pengarna på ett 
annat sätt. Med hänvisning till miljön och det långsiktiga tänkandet i byns fortlevnad 
var det en möjlighet. Med Åsa Svedberg till stor hjälp gjordes en ny kalkyl med 
åtstramningar på många punkter som har lett till att vi till en kostnad på 120.000:-  
har borrat och installerat bergvärme, byggt ett nytt större kök, fått en uppfräschad 
mer lättstädad lokal med nya golv och en ungdomsgård med verksamhet.  

Det är svårt att få folk att hjälpa till när det är fixar-dagar, vissa har inte tid andra 
känner sig inte välkomna. Jag tror ändå att alla som hjälpt till har haft kul och 
känner sig stolta. Personligen tycker jag att argumentet  ”Jag har gjort så mycket 
för byn förut, låt de nyinflyttade jobba lite istället” är lamt. Min besvikelse är stor att 
jag inte får vara med i styrelsen, det är ju så svårt att få folk att ställa upp. Tydligen 
ska man ha något som jag inte har, charm kanske?

      Catha

Barntimmesavslutning  4
Nya i ”hatt’s”       6
Koh Lipe        8
Ungdomsgården      10    
Nya i affär’n                  12
Julmarknad              14
50/50 lotteriet            17
By-information            20
Julgransplundring        22
Däckbytartid        24
Roliga sidan                  26 
       

Innehåll:

Catha Berggren
Freluga 4643
821 93 BOLLNÄS
tel: 303 40
mob: 0736-49 92 19

Susanne Leek
Freluga byvägen 4532
821 93 BOLLNÄS
tel: 177 20

Jessica Persson
Freluga 4694
821 93 BOLLNÄS
tel: 0705-39 45 12
roddjessica@spray.se

Vill du publicera något i tidningen?

Hör av dig till någon i 

redaktionen, senast 3 veckor innan.

Lösnummer säljes för 25 kronor och 

finns hos Peter Parneborg

Annonser

75:-  

150:- 

300:- 

fjärdedels sida

halvsida

helsida

Kontakta Catharina Berggren tel: 303 63 eller 0736-49 92 19

Carin Hed
Mödänge 5483
821 93 BOLLNÄS
tel: 301 97

Kerstin Perzon
Freluga 4706B
821 93 BOLLNÄS
tel: 070-629 56 38
k_pz@hotmail.com

Birgitta Lundberg
Freluga 4636
821 93 BOLLNÄS
tel: 300 87

REDAKTIONEN:

Nathalie Askefjord
Freluga 4644
821 93 BOLLNÄS
tel: 0738- 39 17 69

                             Pris                       Betalande medlemmar 
Hela Byagården (90-100pers)   1200 kr   1000 kr 
MårtenSalen (70pers)      500 kr     400 kr 
Jerkers bakficka (20pers)        500 kr     400 kr 
Nya Köket            500 kr     400 kr 
Mötesrum uppe ca 10pers      200 kr     100 kr 

Hyra Hilmas?
Bankgiro 5809-7270

Festkommittén

Efterlysning! 

Ny lotteriansvarig sökes, vi tackar Jose-

fin Thyrén för det fantastiska insatser 

hon gjort och lämnar plats för en ny 

medarbetare, ring Vickan 303 63.

Vickan 303 63

Peter E  303 63

Emil  070-669 84 92

Jonny 300 80

Förstärkning behövs, kom med!

Vilka som ingår i styrelse och olika 

grupperingar vet vi tyvärr inte, då 

ingen information är lämnad till 

redaktionen!

Tips oss gärnna om sånt som 
händer i anknytning till 
byarna. Vi är tacksamma för 
alla förslag.

Hej!
Nu var det ett tag sedan sist ...



Anna-Karin och  Johannes Johannes sjungerAnna-Karin och Andreas

Anna-KarinBarnen sjugner

Anna-Karin hälsar välkommen

Så har det åter varit avslutning på 
Barntimmen i Missionshuset, när-
mare bestämt den 2:a december 
2010 då barn och vuxna samlades 
för julfest.
Årets avslutningstema var biblisk 
maskerad. Den som ville  ck klä ut 
sig till någon biblisk person eller 
djur, sedan kunde man berätta vad 
man visste om ” guren”. Det var 
bl.a. Maria med Jesusbarnet, änglar, 
herdar, David och Goliat, en räv, Jo-
hanneshannes döparen, drottning, får, 
m.m. 
Anna-Karin började med att hälsa 
alla välkomna till julfesten, sedan 
sjöng barnen några sånger och så  ck 
alla som klätt ut sig berätta vem de 
var och säga något om den. 
Så  ck vi några soloframträdande, 
det var Jonatan, Elisia och Johannes 
som sjöng varsin sång. Johannes 
kompades av sin far på gitarr, den 
senare sjöng sedan själv en vacker 
julsång. 
NärNär det är fest då hör  ka till, så även 
nu. Det var saft och kaffe med dopp. 
Sedan kutade alla barn runt och 
”busade” innan metspöet kom fram 
och det blev dags för  ske. Alla barn 
 ck  ska och alla  ck napp, det var en 
påse med godis och frukt och en liten 
bok.bok. Ledarna gick heller lottlösa

BARNTIMMEAVSLUTNING

SafttkaKaffetka

Elisia sjungerJonatan sjunger

Anna-Karin och JohannaBarnen i tna utklädsel

Fiskedamm

därifrån, barnen upp-vaktade med 
en julklapp som visade sig innehålla 
en chokladask, mums. Sedan vände 
alla hemåt för att så småningom  ra 
jul.
NärNär ni nu läser det här har barntim-
men åter börjat så ni barn som är 4 
år och uppåt och känner er sugen på 
att vara med, kom till Missionshuset 
på torsdagkvällar kl 18.00 för då 
träffas vi där, vi håller på en timme. 
Vi sjunger, Anna-Karin berättar 
någotnågot intressant ur bibeln och gör 
något enkelt pyssel, så kom och var 
med du också. Vi ses.

/CH

Barntimmesavslutning







Ungdomsgården är ny och under uppstartande, från första tillfället har antalet 
närvarande ökat från två till femton glada individer. Det har hittills varit 6 träffar 
och vi vill gärna att fler kommer, vuxna är också välkomna!! 
Saker vi har gjort så här långt är: pingis, bandy, papier masché, gipsmasker, bakning, 
spelat spel, fikat och lyssnat på musik.

Framöver planerar vi att göra:
• Servering på byanappet 12mars start kl. 10, vi säljer grillad korv, ärtsoppa och 

dricka. Vi hoppas ni vill handla av oss så vi kan tjäna pengar till roliga grejer.
• Musikkul på bydagen 12mars kl. 15-17, snacks, dricka och pizzabuffé 40:-            

Ev. överskott går till ungdomsgården

Vi vill gärna ha material!!
Bordsspel
Målarfärger 
Tidningar
Garn
Tyg
Pyssel mm

Informera oss om ni har allergi, ring Sara eller Linus!

Vi är på gång att göra medlemskort, vi vill ha namn adress tel och mail även 
till en förälder.
Allergi eller annat viktigt. Vi kommer att ta foton till kortet och en avgift 
för medlemskap 50:- Om någon inte vill att ert barn ska synas på facebook 
(bilder), kontakta Sara eller Linus.

Obs! pengarna går till ungdommarna!

Linus & Sara ledare på Går’n
Vi vill gärna ha material,
till Ungdomsgårdens verksamhet!!

Om ni har överflöd och vill stödja oss, 
vill vi gärna ha:

Bordsspel
Målarfärger 
Tidningar

Garn
Tyg

Pyssel mm
Ring så hämtar vi!

Nappet-kiosken
Servering på Byanappet 12mars start kl.10, 

Vi säljer grillad korv, ärtsoppa och dricka
Vi hoppas ni vill handla av oss så vi kan tjäna 

pengar till ungdomsgården.

Mus k lkui
  

Mima, sjung, dansa eller kanske trolla?
Uppträd med vad du vill eller kom som publik!

Ta med skiva med din musik.

Snacks, dricka och pizzabuffé 40:-
Ev. överskott går till ungdomsgården.

12 mars kl.15-17

Mus k lkui

Bydagen 2011
12mars kl. 15-17 

Välkomna!

  

Mima, sjung, dansa eller kanske trolla?
Uppträd med vad du vill eller kom som publik!

Ta med skiva med din musik.

Snacks, dricka och pizzabuffé 40:-

Ev. överskott går till ungdomsgården.

Vi vill ha din PANT!!!
Panta, panta, panta mera …

Torsdag 7 april 18 – 20 kommer vi runt på byn 
och samlar burkar och flaskor, pantpengarna går till 

ungdomsverksamheten på hilmas.

Varje burk/flaska är värdefull för oss! 

Är ni inte hemma när vi kommer och ni ändå vill ge oss pant, 
går det bra att ställa ut en påse på bron!!

Vi tackar i förhand och hoppas ni förstår att ni gör en god 
gärning.





Tomtemor AmandaDörrkransarStina

Alf med smide Kpz med knäckäpplen

Björne i mjölkammarenEldkorgarna brinner välkomnande

Även den här gångna julen 
har haft julmarknad på 
Freluga Gård. I år var det 
jullikt ute också för snön 
hade kommit tidigt.
UteUte brann eldarna i braskor-
gar, inne kunde man handla 
lite av varje, i mjölkkammaren 
stod Björne och sålde ätbart 
som korv, senap och drycker 
bl.a. Inne i ladugården fanns 
det en massa hantverk, KPZ 
hadehade pepparkakor, knäckäp-
plen, en pepparkakskyrka, 
dörrkransar m.m.  Alf hade 
smidigt vackra saker, vävtan-
terna” sålde sina alster och lotter, 
Stina hade bakat, gjort ost

och ostkaka. Det fanns godis, 
knäck, senap, trådtjack, sydda 
alster och inte att förglömma 
”vävtanternas” recept och fräckis-
bok. Blev man lite sugen så stod 
Amanda i kafeterian och sålde 
 ka, Catharinas goda bröd och 

JULMARKNAD PÅ

Recept och fräckisar Trådtjack

“Vävtanterna” Stina och Rut

Pepparkakskyrkan

Kpz med pepparkakskyrkanAnna-Lisa åker häst och vagnGranristomtar

En skön brasaCatharina serverar JessikaKnäckäpple är gott

kaffe eller dricka.  Var man rik-
tigt hungrig kunde man äta en 
tallrik gröt och mjölk, själv tog 
jag en kopp kaffe med en härligt 
god skinkmacka. Varje dag var 
det något uppträdande och Lu-
ciahelgen då kom Lucia på besök. 
DenDen som ville kunde göra som 
Anna-Lisa, ta en tur med häst 
och vagn. Var man frusen kunde 
man värma sig vid öppna spisen 
där en brasa brann och i lidret där 
hängde några granristomtar. Ni 
som inte varit på julmarknaden 
harhar missat något, men ni får en 
ny chans till julen igen för då blir 
det en julmarknad igen.
      /CH

FRELUGA GÅRD



Tomas Tjernell

Tel: 01046-778 54
tomas.tjernell@ 
storaenso.com

Per Mellqvist 
Tel: 01046-778 43
per.mellqvist@ 
storaenso.com
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Nu har du möjlighet att 
göra en bra affär!
Skogen är fantastisk och ger många möjligheter till en utökad inkomst.
Nu är det full fart i de mellansvenska skogarna och du har möjlighet att göra en bra affär! 
Kontakta oss när du ska gallra eller slutavverka. 

Tomas, Per, Ulrika och Viktoria, virkesköpare på Stora Enso Skog.

www.storaenso.com/excellent

Ulrika Forsman 

Tel: 01046-778 65
ulrika.forsman@ 
storaenso.com

Viktoria Woxlin
Tel: 01046-778 47
viktoria.woxlin@ 
storaenso.com

Nytt år 
och nya möjligheter..
för dig och hilmas… 
Du har väl inte glömt? 

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…  

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 för våra barn 
och ungdomar. 

Ni som vill vara med och inte har ett eget turnummer sedan förut kan höra av er till mig,
Kerstin Perzon, tel. 30158  eller 070-6295638, så ser jag till att ni får möjligheten att vinna. 





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 ca 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:- = 1/2 år) 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! 

Kerstin P 



 Fjolårets glada vinnare presenteras här nedan:

Vinnare
Oktober
Stefan Stenhall 

Stefan tänker spara 
pengarna till familjens 
nästa semestertripp. 
Det finns många öar i 
Grekland som skall 
utforskas framöver. 
Det skall bli riktigt 
skönt att få slippa 
skotta snö ett par 
veckor i ett varmare 
land.




Oktober 2010 
1:a pris   1295 kr  Lott nr  16  Stefan Stenhall  
2:a pris     277 kr  Lott nr  23     Naimy Mårtensson 
3:e pris     185 kr  Lott nr  48   Eva Abrahamsson  
4:e pris       92 kr  Lott nr  22    Mattias Carlqvist











Vinnare
November
Pär Olnils 

Greenkeepern på 
Söderhamns GK blev 
denna månads glade 
vinnare. Vinstpengarna 
gick dock inte till 
golfutrustning denna 
gång, utan blev en 
grundplåt till en ny 
kamera som han önskat 
sig sedan länge. 

November 2010 
1:a pris   1242 kr  Lott nr   75  Pär Olnils  
2:a pris     266 kr  Lott nr    33  Sara Myrberg 
3:e pris     177 kr  Lott nr    153   Ingemar Bergqvist  
4:e pris       88 kr  Lott nr    35     Kjell Eriksson



Vinnare
December
IngMarie Parneborg 

Vinsten kommer delvis att 
investeras i ett par nya 
stövlar då de gamla har 
spruckit, sa den nöjda 
vinnaren. Det är alltid 
välkommet med en glad 
överraskning och vi får 
hoppas att turen håller i 
sig vid fler dragningar 
framöver.

December 2010 
1:a pris   1242 kr  Lott nr     54   IngMarie Parneborg  
2:a pris     266 kr  Lott nr      18      Peter Eriksson 
3:e pris     177 kr  Lott nr  41    Iris Eriksson  
4:e pris       88 kr  Lott nr     121     Fred Hansson



Bydagen 12mars

Byfest med mat och dryck 
120kr, endast föranmälan, sms/ring till Emil 070-6698492

Livemusik & annat,
En trevlig kväll utlovas.
     Välkomna önskar FestK!

Byanappet 10-12
Byns egen fisketävling (pimpling) i samarbe-
te med ungdomsgården som har mat-kiosk. 
Kyrkbåtsviken, 20:-, dam-herr-barn klass

Musikkul 15-17
För alla ungdommar i byn
Pizzabuffé, snacks och dricka40:-
Kom och showa eller titta. 
Ev. överskott går till ungdomsgården.

  

VALBORG
30:e April 2010

Samlas vi på isplan
för att välkomna 

våren
hilmas öppnar serveringen          
och grillkiosken                  20.00
kasen tänds                           21.00
fyrverkeriet börjar                 21.30

För att vi ska ha råd att fortsätta med fyrverkerierna på Valborg, 
upprepar vi uppmaningen att vara med och betala. “Alla bäckar små”  
lämna valfritt belopp i serveringen på hilmas eller sätt in pengar på 
konto bg 5809-7270, Freluga-Edstuga byalag (märk:fyrverkeri). 

      Festkommittén tackar på förhand.

Välkomna!

Lämna gärna ris på kasen, 
inga grovsopor!



Julgransplundring på hilmas 2011

Byns Julgransplundring blev lyckad i år också! 
först dans och fika, sedan kom tomten och delade ut 
påsar till 30 barn. Toppen att så många vuxna och 
barn kom för att dansa ut julen från hilmas.

foto: Nathalie Askefjord



Alla Bybor som kan visa att 
de betalat in medlemsavgiften 
Erhåller 10% på rostskyddsbe-
handling, biltvätt, rekonding 
och däckservice.
Vid inköp av nya däck får du 
50:-/däck i rabatt

Torbjörn Thyrén och hans personal finns i fräscha loka-
ler på Hantverksgatan sedan januari 2009. Som del av 
den största däck-kedjan i landet kan de erbjuda ett stort 
utbud av alla tänkbara hjul/däck modeller. Allt från rull-
lator till lastbil som behöver ny rullkraft. Är vi nu små duk-
tiga bybor, kan vi få fina rabatter. Betala in årsavgiften på 
bg 5809-7270 Freluga-Edstuga byalag och märk med ditt 
namn (250:-), använd kvittot som rabatt-kupong.

Snart är det vår! dax att byta 
däck, kanske köpa nya?



Lilla nöjessidan 

Grillning- den enda formen av matlagning som
”riktiga män” gör

När en man skall grilla, händer följande: 

1. Kvinnan handlar. 
2. Kvinnan gör sallad. 
3. Kvinnan förbereder köttet för grillning, lägger den på 

ett fat tillsammans med grilltången och går ut med den 
till mannen som ”hänger” vid grillen med en öl(helst 
tar hon med sig en extra öl till honom) 

4. Mannen lägger köttet på grillen. 
5. Kvinnan går in och dukar samt kontrollerar 

tillbehören.
6. Kvinnan kommer ut för att berätta att köttet snart 

bränns vid. 
Ni som inte hann med vid 
Julmarknaden… 

7. Mannen tar upp köttet från grillen och räcker den till 
kvinnan.

Det finns ett fåtal ex kvar till 
försäljning (end 65 kr) av 
specialutgåvan Freluga 
Vävtanters bästa recept o 
fräckisar. Kom till vävstugan 
på torsdagskvällar eller ring 
Kerstin P tel.30158  

8. Kvinnan tar in maten och ställer fram på bordet. 
9. Efter maten dukar kvinnan av och diskar. 
10. Mannen frågar om kvinnan tyckte det var skönt att få 

ledigt från matlagningen en kväll… När han ser 
hennes irriterade min tänker han att det finns kvinnor 
som aldrig är nöjda – hur man än försöker! 

 för en hemleverans.  

Utdrag ur patientjournaler: 

 Sköts i hemmet av maken som är militär.  
 Har fått champinjoner mellan tårna.  
 Patienten har inte ont för jämnan, bara för det 

mesta. 
 Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller 

modern och en bror.
 Lastbilschaufför med god kondition som åker en 

mil utan att bli andfådd i vanliga fall.  
 Lymfkörteln skickades samma dag som patienten i 

taxi till Uppsala.
Passa på att njuta av vintern nu när den 
är som härligast…. 

 Patienten har återigen fått ont i värken. 
 Patienten har bedömts som osammanhängande 
 Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland 

mår hon inte alls.  
 Har börjat få blodiga små matskedar i avföringen 

upp till 15 gånger per dag.
 Söker för allergiska besvär. Samtal via magen som 

tolkar. 
 Har nu fått rullstol och ämnar åka till Norrköping 

med denna. 

 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 Catharina Berggren tel. 0278-303 40, 076-099 28 98, catha@frelugagard.se
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 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

Dessa regler håller på att revideras, fel kan förekomma.



Vad händer på byn?
Tipsa gärna redaktionen!!!!

Valborgsfirande på isplan
start kl 20, se annons

Byanappet 12 mars kl.10.00-12.00 20:- 
Kyrkbåtsviken, herr,dam & barnklass

Barntimmen torsdagar kl.18.00 i Missionshuset
Vävstugan torsdagar kl.18.30, hilmas

”dansgympan” tisdagar kl.18.30
Nathalie leder

Ungdomsgården 
har öppet torsdagar 18-20

Bydag 12 mars med fiske, musikkul 
och fest med mat (föranmälan)

musikcafé på hilmas      70:-
24/3 26/4 och 26/5  kl 19.00


