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Freluga-Edstuga byalag 
Styrelse:
Kristian Westin ordförande, 072-547 97 90
Peter Parneborg vice ordförande
Mats Hagman sekreterare
Åsa Svedberg kassör, mimosa@minpost.nu
Tomas Olnils ledamot
Kenneth Engström ledamot

Bokningsansvarig Hilmas: Anette Eriksson 0278-303 11, 070-336 94 76, nettan-@hotmail.com

Sörbo-Fjäle bygdegårdsförening 
Styrelse:
Stefan Jonäng  ordförande, 0278-390 25, 070-521 02 35, stefan@jonang.se
Bo Nordlund sekreterare,  070-680 65 99, bo.nordlund@telia.com
Roland Thureson kassör, 0278-39 467, 070-352 71 69, roland.thureson@gmail.com
Berit Björklund ledamot,  0278-39057, tyckoberit@telia.com
Annelie Åberg ledamot 073-847 74 54, annelikaberg@yahoo.se
Tony Zetterqvist ledamot 070-522 66 30, tony@zetterqvist.se
Elisabeth Bohjort ledamot 073-426 00 22, ebohj@telia.com

Bokningsansvarig bygdegården: 
Marlene Larsson, 073-020 80 07, 0278-392 44,  noragumman@hotmail.com  

Sörängs byalag, byalaget@sorang.se  
Styrelse:
Anna-Lisa Persson ordförande, 0278-39 102, 070-663 31 23 anna-lisa.persson@spray.se
Ulla Grolander vice ordförande, 073-075 84 36, ulla.grolander@hotmail.com
Malin Eriksson sekreterare, 076-127 51 56, erikssonmalin3@spray.se
Bo Beijergård kassör, 070 372 91 55, bo.beijergard@gmail.com  
Mikael Eriksson ledamot, 073-370 78 76
Suppleanter Marie Persson, Åsa Johansson

Bokningsansvarig byagården: Anna-Lisa Persson 0278-391 02, 070-663 31 23

Medlemsavgift:
Enskild 50 kr, under 18 år 10 kr
Familj 100 kr
Bankgiro 371-3757
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Sörängs Byalag
Byalagets 38:e årsmöte hölls på Byagår´n söndagen den 21/2. 
Ett 20-tal medlemmar samlades i stora salen där brasan i kaminen sprakade härligt. Sedvanliga årsmötesförhandlingar gick 
smärtfritt, liksom valen.

Medlemskap i byalaget betalas in på bankgiro 371-3757
Enskild 50 kr familj 100 kr upp till 18 år 10 kr Bingolottoabonnenter gratis.
Fiber till byn  Vi kommer att koppla in fiber på Byagården.
Bakluckeloppis   Lördag 19 juni kör vi Bakluckeloppis på IP
Veteranmarknaden anordnar vi för 10:e året, som alltid sista lördagen i augusti.
Vi har 100 stycken säljrutor att tillgå. Inbjudan skickades ut i början av mars till de säljare som deltog ifjol. Redan efter 
en vecka var 1/3-del av rutorna bokade, i mitten på april 65% bokat, så snart är det fullbokat. Snacka om en populär 
marknad. 

Vi behöver fler frivilliga funktionärer både före, under dagen och efter. Alla insatser, stora som små, är precis lika 
välkomna. Under marknadsdagen väljer du själv hur många pass om 3 timmar som du vill ställa upp. I fjol var vi totalt 
cirka 60 personer som jobbade under dagen, allt från 3 till 12 timmar.
Kontakta någon av följande:
General Anna-Lisa Persson 39102. 
Parkering Mikael Eriksson 073-370 78 76. 
Servering Anna Fäst 070-572 13 73. 
Allt i allo Sven-Evert Björklin 070-318 18 36 eller Bo Beijergård 070-370 91 55
Planeringsmöten och annan information hittar du på vår hemsida www.sorang.se. Dina synpunkter är mycket viktiga för 
oss så kom på våra planeringsmöten. Skrotinsamlingen fortsätter även i år Lämna ditt metallskrot bakom Byagården, lösa 
föremål på skivbelagda pallar och mindre i pallkrage. Detta är ett led i vår miljöpolicy samt ger ett ekonomiskt bidrag till 
Byalaget.  
Har du större föremål och behöver hjälp med transport kontakta Bosse 070-372 91 55 
Sven-Evert 070-318 36 18.

Tack på förhand.
Gå in på vår hemsida www.sorang.se där hittar du all aktuell information.

Bo Beijergård

Fiberutbyggnaden igång i Söräng
Utbyggnaden av fiberbredband är nu igång i Söräng. Drygt 120 fastighet-
sägare har fått erbjudande om installation av fiberbredband. I slutet av 
april hade 76 fastighetsägare tackat ja. Bollnäs Energis första besked var 
att fastigheter söder om väg 50 inte skulle komma ifråga denna första 
omgång, det var alltför kostsamt att gå under vägen ansåg man. Men nu 
har man utökat ursprungliga området så att endast några få fastigheter 
som räknas till Söräng får anstå till senare tillfälle, 2018 eller 2019. Men 
enligt Peter Englund på Bollnäs Energi kommer alla att erbjudas anslut-
ning, förr eller senare.
Kostnaden kommer att vara 10 000 kr till och med år 2018. 
Under 2017 kommer Bollnäs Energis alla resurser att ägnas åt byarna 
söder om Bollnäs, Hertsjö m fl, vilket innebär att utbyggnaden i Freluga 
och Sörbo-Fjäle får anstå till 2018.
Med start i teknikboden vid skolan i Söräng gräver man nu stomnät åt två håll. Samtidigt lägger man rör från stomnätet 
in i fastigheterna. Nästa steg är att installatör monterar mediabox inomhus och blåser in fiber i rör till fastigheten. Entre-
prenörer är Pingelkläppens Gräv och Elektra. 
Peter Englund gör bedömningen att arbetet i Söräng kommer att vara klart på 3 - 4 veckor. Han vädjar till trafikanterna att 
ta det lugnt på vägarna där arbetet pågår så att inga olyckor drabbar manskapet som utför arbetet.

Information från byalagen



Bystämma i  Sörbo för 2015
Den 31 mars höll byålderman Mikael Modig årsstämma, 
som enligt traditionen inleddes med parentation, tända ljus 
och en tyst minut för bygdens avlidna under året: Anna Lisa 
Hed, Mary Johnson, Erik Larsson och Olle Larsson.
Bystämman godkände årsrapporten som redovisade en 
behållning på drygt 18 000 kronor.
Ett ansvar bystämman haft genom historien är förvaltning 
av byns allmänningar. Så även i Sörbo och Fjäle. Vid årets 
bystämma diskuterades vilka allmänningar i bygden som 
eventuellt fortfarande finns kvar i stämmans ansvar. Men 
svaret blev något svävande. I förra Byanytt fanns felaktig 
information att bollplanen efter Grönstavägen är en allmän-
ning. Så är inte fallet utan platsen ägs av Bygdegårdsförenin-
gen.
 Kanske svar på frågor om bygdehistoria finns i bykistan, 
som byålderman förvarar. I locket är den daterad 1784. Vad 
hände i Sörbo det året, då Franska Revolutionen på gick för 
fullt och Gustav III skärpte kungens makt i Sverige?   
Bykistan innehåller unika föremål, kartor och dokument 
som kan berätta bygdehistoria ända från 1600-talet. Där 
finns byåldermännens namnteckningar och deras proto-
koll från stämmor långt tillbaka i tiden till nutid. Många av 
bygdens gamla profiler har suttit som ålderman och ofta har 
förtroendet gått i släktarv
Hur byalag och bystämma en gång i tiden hade ansvar i sin 
bygd har Byanytt berättat om i tidigare nummer. Innan årets 
bystämma var avslutad väcktes intresse för  en bygdeträff  
där man kan ta del av innehållet i bykistan.

Bo Nordlund 

Tack för ersättning efter festen
Vi var upprörda i förra Byanytt då en födelsedagsfest på 
Sörbo Bygdegården medfört skador och extra arbete. 
Problemen löste sig.  Skadorna åtgärdades. Det kostade en 
del ur kassan.  Men mycket hederligt och  juste  har den 
som hyrde Bygdegården för festen ersatt kostnaderna för  
reparationer. 
Tack och all heder till Dig för viljan att ställa till rätta det 
som gick fel!

Styrelsen för Bygdegårdsföreningen 

 Läget i Sörbo/Fjäle bygdegårdsförening
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Styrelsearbetet
Vid årsmötet i föreningen redovisade verksamhetsberät-
telsen det gångna året. Ekonomiskt och administrativt 
ansvar för Bygdegården har tagit stor del av styrelsearbetet. 
Styrelsen för 2016 redovisas på särskild plats i Byanytt. 
Observera att denna förteckning gäller och icke felaktiga 
uppgifter i förra Byanytt!
Renoveringen av Bygdegårdens avlopp är slutförd och 
godkänd. Marlene Larsson har ansvarat för bokning och 
uthyrning av Bygdegården, som hyrts av enskilda och 
föreningar för sammankomster. Men styrelsen har fun-
nit anledning att skärpa principerna för uthyrning. I juni 
ägnade styrelsen en helg åt städning av Bygdegården, där 
numera björnskinnet som skänkts av sponsorer finns ex-
ponerat. Under vintern har Henry Birgersson ansvarat för 
plogningen, vilket vi tackar för.
I samarbete med Freluga och Söräng har Sörbo/Fjäle gett 
ut två Byanytt och i Sörängs skolbolag samt Bollnäs Västra 
framtid har föreningen haft sina företrädare.
Under året har Per Olsson och Tony Zetterqvist undersökt 
villkoren för att dra fram fiber i bygden för bättre uppkop-
pling till data, telefoni och tv. De genomförde en prelim-
inär intresseanmälan och i oktober var det informations-
möte på Bygdegården. Tyvärr har därefter Sörbo/Fjäle fått 
meddelandet, att förmodligen först 2018 kan bygden räkna 
med att få fiberanslutning
Arrangemang
Valborgsmässoafton firades i enkelhet men populärt 
och välbesökt vid elden i Fjäle, där föreningen svarade 
för servering av korv och dryck. Midsommarafton bjöd 
föreningen in gamla och unga, bybor och återvändare till 
sedvanligt firande vid Bygdegården. När Bastuföreningen i 
augusti anordnade Ankrace” i Anneforsån svarade Bygde-
gårdsföreningen för servering.
I december var det Luciaafton med barn från Sörängs 
skola. Även en liten julmarknad och dragning på det pop-
ulära skinklotteriet. Traditionen sedan några år tillbaka med 
Julgranplundring fortsatte i januari. 
Verksamhet 2016
Julens tillställningar blev tyvärr inte lika välbesökta som 
tidigare och arrangemangen måste kanske omprövas. Men 
finns fortfarande kvar på föreningens verksamhetsplan för 
2016 liksom de traditionella arrangemangen vid Valborg 
och Midsommar. Vid årsmötet diskuterades nya aktiviteter. 
Särskilt sådana som även kan stärka föreningens kassa. 
Idéer framfördes också om vandringar och sammankom-
ster med bygdens historia och natur som tema. Aktiviteter 
som förhoppningsvis intresserar alla nya i bygden, men 
även kräver ansvar och engagemang för uppgifterna.
Ett tack till dem som redan betalat sitt frivilliga bidrag till 
Bygdegårdsföreningen och en påminnelse till dem som vill 
betala på plusgiro 298707-2! 
 
Bo Nordlund
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Brännboll 11/6 kl 14 på planen vid Sörängs byagård!
Söräng utmanar Sörbo/Fjäle och Edstuga/Freluga i brännboll! Ni bybor som vill vara med, anmäl er till resp bys lagledare, 
(min ålder 16 år). Det blir en miniturnering med en avslutande final vid 17-tiden. Vi spelar 2 x 15 min och tillämpar samma 
regler som på brännbollsyran.

Söräng: Peter Johansson 070-5345754 eller Peter Wälås 073-8332879
Sörbo/Fjäle: Mia Lundin 070-230 7127 eller Roger Olnils 076-8436582
Freluga/Edstuga: Andreas Valfridsson 070-6566077

På kvällen kör vi en gemensam byafest med prisutdelning! Klockan 18:30 
tänder vi grillarna - var och en får ta med det de vill äta och dricka! 
Anmäl er till festen så vi vet hur många som kommer!
Vill ni inte vara med och spela, kom gärna och titta och var med och grilla på 
kvällen! Välkommen!

Veronica Birgersson

Långfredagstrasken 2016
Den 25 mars gick den årliga ”Långfredagstrasken” av stapeln, en tradition som funnits sen Byalaget bildades på slutet av 
70-talet. Ett 20-tal personer i olika åldrar hade samlats för att gå tipsrunda och promenadbingo. Nytt för i år var en del 
praktiska uppgifter på tipsrundan, t ex pilkastning och hästskokastning.
Vädret och våren var med oss, solen sken och det var relativt torra vägar trots att det var i slutet av mars.
Inne i Byagår´n bjöds på korv med bröd och kaffe/festis och bullar.
Alla deltagare var mycket nöjda med arrangemanget och tyckte att det var ett trevligt avbrott i påskfirandet. Det här med 
praktiska uppgifter var mycket uppskattat.
Som vanligt var det Ulla Grolander och Malin Eriksson som stod för arrangemanget och i år hjälpte även Anna Fäst och 
Svenne Björklin till.
Nästa år kanske det är din tur att vara med!
Väl mött 2017.

Anna Fäst



Nya härliga naturtupplevelser i sommar

6

Info om Flottarleden Runemo-Söräng

Den 29 mars höll Flottarleden Runemo-Söräng sitt årsmöte. Ordförande Viktoria Källänge öppnade mötet och en Parenta-
tion hölls till minne av Gunnar Jonsson, vilken varit den som gått i spetsen för bildandet av föreningen och igångsättandet 
av byggnationer m m. Han fattas oss!

Verksamheten måste trots allt fortsätta och en verksamhetsplan finns för 2016.
Den ser ut enligt följande:

• Nydragning av leden från Runemo och flytt av skylt
• Vårstädning med bl a krattning, städa kojan, sätta igång bastun och lägga i bryggan
• Anordna medlemsbastu
• Röja efter leden och laga landgångar och spänger
• Åtgärda taket vid vajerspelet
• Flottarledens dag i samarbete med Naturskyddsföreningen 
• Se över anslag och skyltar efter och i anslutning till leden
• Bygga ett räcke framför kaminen i bastun.

Kom ihåg: 
Den viktigaste verksamheten är att vandra den vackra leden och njuta av varje årstid så mycket det går!

Text och bild: Rosemarie Alfredsson

Madelene från Söderhamn njuter av vila efter leden

Styrelsen för Flottarleden Runemo-Söräng
Ordförande: Viktoria Källänge
Ledamöter: Torbjörn Allsing, Patrick Bodén, Rolf  Larsson, Tord 
Jonsson, Lennart Persson och Sture Borgström
Styr.suppl: Ola Granmyr och Lars-Erik Larsson
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Teater i Söräng

Den 12 april inbjöd SörängsByalag till en teaterkväll på 
Byagår´n. Gävleborgs Folkteater framförde föreställningen 
”Framtiden I Mig”, som bygger på svar som 50 gävlebor-
gare gett i intervjuer om vilka de är och vad de tror om 
framtiden.

Föreställningen fylldes även med musik som framfördes av 
musiker från hela Gävleborgs län. De lät musiken färdas 
med aktörerna genom berättelserna.

De fyra skådespelarna Anna Pareto, Victor Ström och 
Cecilia Wernsten samt cirkusartisten Fouzza ”Fofo” Rakez 
lyckades med konsten att levandegöra de olika svar, tankar, 
förhoppningar, rädslor och tankar som kommit fram i de 
olika intervjuerna. 

Alltifrån tankarna om jaget till de stora världsproblemen 
kom i dagen t ex tillbakablickar på uppväxten och det som 
format dem för vår tid, familjekonstellationen, problemen 
eller lyckan, stränga religösa regler och trasiga familjerela-
tioner, att få vara - eller inte få vara nöjd,, förhållandet till 
naturen, glesbygdsproblematik, miljötänk, klimatförändring, 
stress och utbrändhet, drömmar om framtiden, rädslan för 
terrorkrig eller sjukdomar, hopplöshet ”allt går ändå åt hel-
vete” och hopp ”vi hjälper varann”, våra olikheter berikar. 

Ja, att människorna i vårt län ärligt har gett ut sina innersta 
tankar kan vi inte betvivla och aktörena framförde allt med 

FRAMTIDEN I MIG
AV ERIK UDDENBERG REGI KAJSA ISAKSSON

så mycket precision och känsla man kan önska. Cirkusar-
tisten ”Fofo” var den som genom sin konstform, akroba-
tiken, kunde ändra skepnad, iaktta på håll och förstärka 
de känslor som skådespelarna ville förmedla. Hon var en 
färgklick, en mycket synlig ”osynlig kraft” i det hela.

Musikerna Görgen Antonsson, fiol, Mimmi ”Trollet” 
Ingelman Åslund, cello, Lasse Feldtblad, dragspel, Ingela 
Lindkvist, fiol och viola, Simon Larson, gitarr och låt-
mandola, bar berättelserna finstämt både genom sorg och 
glädje. 

De bybor som kom, ett tjugotal, är en upplevelse rikare 
och har kanske fått nya tankar och infallsvinklar om sig 
själva och om framtiden.

Text: Rosemarie Alfredsson
Bild: hemsidan www.gavlefolkteater.se

 Ingela Lindkvist, Mimmi Ingelman Åslund, Simon Larsson, Lasse Feltblad och Görgen Antonsson



Nya i Söräng
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   SÖRÄNG  
Tel  0652-565060 
Fax 0278-39490

GÖR  PRISFÖRFRÅGAN
-få svar direkt i din mobiltelefon    

Månd-torsd  7:00 - 16:00
Lunchstängt  12:00 - 12:30   
Fred  7:00 - 14:00 (ej lunch)

SÖK BILDELAR
direkt på vår webbsida 

www.haggsbildem.se

Vilka bor i det nymålade ljusgula huset efter Sörängsvägen? 
Huset verkar nyrenoverat och har en fin entré med uteplats. 
Förut bodde ”Jonases” Sven och Siv här. 

När jag går in på tomten, genom den grå nymålade grinden, 
kommer jag ihåg att jag sett att de nya ägarna haft höns 
i trädgården, Ja, riktigt nya är väl inte ägarna, de flyttade 
in här i maj 2014. Verkligen dags för oss i Söräng att lära 
känna dem lite bättre.

Annika öppnar dörren för mig och presenterar sig som 
Annika Löfgren. Hennes sambo heter Conny Eriksson. An-
nika kommer från Ekerö och Conny kommer från Alfta. De 
flyttade helt enkelt ihop här i Söräng. Till en början bodde 
de  i en husvagn på tomten. Det har varit mycket arbete 
med renovering av huset. Conny har gjort det mesta själv, 
men en del hjälp har han haft av snickare t ex med fönster. 
Rörmokare har också anlitats. De har försökt ta tillvara 
så mycket som möjligt av det gamla i huset, som  dörrar, 
brädor som de byggt bord av m m.  På övervåningen har de 
lämnat kvar de timrade innerväggarna, utan att spika över 
några väggskivor. Endast några timmerväggar är vitmålade 
för att få ljus, men en stor vägg är i sitt ursprungsskick med 
den bruna träfärgen. En mycket trivsam övervåning har det 
blivit av den gamla vinden.
Även i köket har det renoverats med varsamhet, så att den 
gamla lantkänslan finns kvar, och när man ser på detaljer, 
ser man att det finns inredningsintresse. Annika säger att 
hon tycker om att gå på auktioner och hitta saker. 

Annika och Conny är inte alltid ensamma i det stora huset. 
Ibland bor Connys son Anton, 18 år snart 19, här och ib-
land kommer någon av Annikas två döttrar hit. 

Till vardags arbetar Annika på Alftaskolan som pedagog på 
förskoleklass. I grunden är hon fritidspedagog. Conny är 
ambulanssjuksköterska och har lite olika arbetstider, ibland 
hela dygn och då kommer han hem och sover på dagen.

Utöver renoveringen av huset har de också hunnit renovera 
ett stall, för Connys och Annikas stora intresse är trav. De 
har fyra hästar, varav ett sto som ska föla. En av hästarna 
är en shetlandsponny. Båda två tycker om att träningsköra 
hästarna och syns ofta på vägarna t ex runt Klitten och vid 
Eriknäsbo. Det händer också att de rider på paddock nere 
hos Sven-Erik Engström eller bara rider i skogen.

Andra djur som de har är nitton höns, tre tuppar, tio kyck-
lingar, tre hundar och två katter. Hundarna är tre stycken 
små chiwawa som glatt välkomnar alla besökare. De två 
svarta heter Elba och Råsa och den bruna heter Tuva.
Hönsen brukar gå fritt i trädgården och det har hittills inte 
varit något problem med någon räv el annat djur. Med så 
många höns blir det ägg så att de t o m kan sälja.

Ja, att Annika och Conny har ständig sysselsättning är lätt 
att förstå, och de poängterar att de trivs jättebra i Söräng. 
Det syns, tänker jag,  när jag ser deras glada ansikten. Jag 
vandrar ut genom den fina gråmålade grinden, och med en 
sista blick mot huset noterar jag vad trivsamt det är med alla 
fönsterlampor som är tända och har ett varmt gulvitt sken.

Text och bild: Rosemarie Alfredsson
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Info från Woxsjöns kyrkbåtsroddare
Årsmöte hölls den 25 april och ordförande Anne Mannqvist öppnade mötet och en Parentation hölls till minne av Gunnar 
Jonsson och Anna-Lisa Persson. Båda har varit trogna medlemmar och Gunnar har dessutom varit den drivande i bildan-
det av föreningen, införskaffande av båtarna och båthuset 
m m. Båda fattas oss!
Verksamheten måste trots allt fortsätta och en verksamhetsplan för 2016 finns. Den ser ut enligt följande: 
Motionsrodder måndagar kl 19.00 under juni, juli och augusti. Samling vid kyrkbåtshamnen Medtag fika och ev bad-
kläder. Ingen föranmälan, alla är välkomna.
Fredag 1/7: Lunchrodd till Prästnäset Där dukas det upp lunchbuffé, men det går även att köpa fika 
m m. Den som önskar kan ta sig ett dopp innan hemfärden. Samling vid kyrkbåtshamnen i Freluga 
kl. 11.00. Vi är tillbaka vid kyrkbåtshamnen ca. 15.00.
Tisdag 12/7: Viskväll vid Prästnäset med den prisbelönte gitarristen Emil Ernebro från Bengtsfors.
Kontakta Rosemarie Alfredsson om kostnad och tid. 
Fredag 22/7, 29/7, 5/8: Lunchrodd till Prästnäset. Se ovan – som 1/7!
Onsdag 17/8: Viskväll vid Prästnäset. ”Fyra lekare och herr Larsen”. 
Se ovan – som 12/7!
Anmälan till utflyktsrodderna görs till Rosemarie Alfredsson 070-2899949 eller 39163.
Kostnad för motionsrodder och utflyktsrodder är 50 kr/person och rodd. Medlemmar gratis.
Medlemsavgiften är 150 kr/person och 300 kr/familj. Avgiften sätts in på postgirokonto: 120 44 58–2.

Se vår hemsida: www.woxsjoroddare.se
Kom ihåg:
- Den viktigaste verksamheten är att komma ut i båten och njuta av naturen, motion och gemenskap!

Nya härliga tag med åran i sommar

Fr v två amerikanska gäster som fått en helt ny upplevelse och njuter av fika och gemenskap på Voxnan
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Jacob 2015 års företagare i Bollnäs
Frelugabon Jacob Abrahamsson tog hem 
titeln ”Årets företagare 2015” vid företagar-
galan ”Eldklotet” på Höghammarhallen 
lördagen den 23 april. Jacob driver reklam-
byrån Paper Jam tillsammans med Kristian 
Olsson och av 22 nominerade företag i 
Bollnäs utsågs alltså Paper Jam till 2015 års 
företagare.

Om ni inte visste det tidigare så är ju 
Jacob yngst i syskonskaran Abrahamsson/
Netsman som samtliga är 
framgångsrika entreprenörer med egna 
företag, och tillsammans driver dom 
framgångssagan Freluga Trädgårdsscen, där 
kända artister står på kö för att få framträda.

Stefan Larsson
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Långfredagsangling

Långfredagsangling på Voxsjön är en 
tradition som funnits i många år, så 
även den tidiga påsken 2016.
FFF är en fiskeförening med egna 
stadgar och ca 15 medlemmar med 
bl a byborna Thomas Olnils, Johan 
Larsson, Stisse Valfridsson och Lajan 
Westergren, som upprätthållit denna 
tradition.
Årgångar med sena påskhelger och 
isfria sjöar har inte avskräckt medlem-
marna från att genomföra sina anglin-
gar på långfredagen, då har man helt 
enkelt skickat ut angeldonen rätt ut 
i sjön fastspikade på en enkel träram 
fäst i snören. Medlemmarnas fiskäven-
tyr har f  ö dokumenterats flitigt 
genom åren och länkat nedan bjuder 
Lajan Westergren på ett uppslag som 
resulterar i att fisken vänder i luften 
som en simhoppare och försvinner 
tillbaka i hålet.
Detta år var det inga problem med 
isen, även om den gått upp på vissa 
ställen. Nere vid Bomkojans strand 
hade FFF slagit upp sitt läger tidig 

morgon med diverse bekvämligheter 
som anstår denna anrika förening som 
grilltunna, musikanläggning, tält och 
anordning för kylda drycker. Thomas 
Olnils sköter förplägnaden i form av 
kolbullar och det går ingen nöd på 
FFF:s medlemmar som dock bara 
är fem till antalet denna långfredag. 
Fiskelyckan var det lite si och så med, 
men sex gäddor av mindre storlek 
och ett yngel hade i allafall bärgats vid 
undertecknads ankomst.
En bit bort vid utloppet från Vå-
gen sitter byns rookies eller om vi 
skall kalla dom för FFF:s juniorlag 
bestående av bl a Fredrik Valfridsson, 
Sebban Westergren, Fredrik Larsson, 
Niklas Källänge, Mattias Olsson m.fl. 
Där verkar fiskeintresset ha svalnat 
efter en mager utdelning, men som tur 
är så har dom annat att roa sig med.
Lite längre bort vid udden bortanför 
kyrkbåtshuset finner vi Jonny Pers-
son med bror Per-Anders och några 
till. Jonny har lyckats bärga dagens 
största fisk, en gädda med okänd vikt 

eftersom en våg saknades, men den 
blir säkert tyngre och större med årens 
lopp som för alla storfiskare.
Längre ut på Voxsjön mot Hertsjö 
syns svarta prickar med människor 
från andra angellag utplacerade på 
strategiska ställen, så långfredagen är 
en stor dag för alla fiskeintresserade.
På väg hem på cykel från sjön 
passerande Knuss blir jag så erbjuden 
skjuts av femårige William Thyrén på 
hans egen fyrhjuling, eftersom ”jag såg 
trött ut”. På knussgården spatserade 
ett gäng tuppar och hönor som på-
minde om att det var påsk, men några 
påskkärringar på byn syntes inte till, 
inte ens Ulf  Abrahamsson.
Senare på dagen vurpade ju Lysells 
bandvagn i sjön, men det är en annan 
historia som slutade i 
rikspressen..

Stefan Larsson
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Från Afghanistan till Söräng

Hur har två pojkar från Afghanistan hamnat i Söräng? Kan-
ske inte så konstigt eftersom vi idag ser flyktingar över hela 
vårt land. Men ändå undrar vi: 
- Varför just dessa två i Söräng?
Hamed som är 8 år och hans farbror Qasem som är 17 år, 
snart 18,  bor hos Eva-Lis Hamrén och Patrick Bodén i 
Staterna, på den f  d hästgården Ready Teddy.
Eva- Lis och Patrick, som köpte gården, tyckte att de hade 
plats för lite fler boende där, i den gästlägenhet som finns 
i anslutning till stallet. De kontaktade socialkontoret i 
Ovanåker och anmälde sitt intresse att ta emot flyktingar. 
På det sättet fick de förfrågan om att ta hand om dessa två 
ensamkommande pojkar.
Hamed och Qasem kom till Söräng den 27 januari. De har 
nu varit ca 6 månader i Sverige. De har bott i Stockholm 
innan de kom till Edsbyn och sedan till  Söräng. Båda lär sig 
svenska, men särskilt Qasem har redan lärt sig en hel del.
Båda pojkarna går i skola på dagarna. Hamed går i klass 
två på Björktjära skola och Qasem går på Torsbergsskolan. 
Hamed trivs bra i skolan. Han tycker att klasskamraterna 
är snälla och hjälpsamma och han har även tillgång till en 
språkstödjare ca 2 lekt/dag. Innan Hamed flydde till Sverige 
hade han gått i skola i Iran i ett och ett halvt år.
Qasem som går på Torsbergsskolan studerar mycket flitigt 
och stannar ofta kvar på biblioteket i Bollnäs för att jobba 
med skolarbeten.
- Vilkja skillnader ser pojkarna i att bo här i jämförelse med 
att bo i Afghanistan?
De kommer från utkanten av en stad som heter Mazar – e- 

Sharif. Där bodde de i hus av lera och hade inte elektricitet 
och inte vatten i sitt hus. Vatten fick de veva upp ur en 
brunn och ljus fick de från en fotogenlampa. Så pojkarna 
kände sig nästan lite som hemma när de en dag besökte 
Flottarkojan i Söräng, där det finns just en sådan vattenb-
runn med vev.
Pojkarna har idag ett eget fint inrett pojkrum, men det har 
varit mycket ovant för Hamed att sova i säng, för det är han 
inte van. Han har förut bara legat på madrass på golvet och 
det har därför varit lite svårt att hålla sig på plats i sängen 
under natten. Han har trillat ner på golvet några gånger, 
vilket nu förhindras med hjälp av en stol som ställts bredvid 
sängen.
I Afghanistan bodde Hamed med sin mamma och pappa. 
Pappan beslutade att de skulle fly från landet när det blev 
väldigt farligt där p g a tallibaners illdåd, då 8 personer blev 
dödade vid FN-byggnaden. Pappans bror arbetade då där 
sen 2-3 år tillbaka. Han var inte en av dem som dödades, 
men det här skrämde förstås många, särskilt hans anhöriga. 
Allt beror på det krig som pågår mellan Sunnimuslimer 
och Shiamuslimer. Tallibanerna tillhör Sunni- och de jagar 
Shiamuslimer, vika även Hameds familj tillhör.
Hameds familj flydde till Iran, där de blev kvar i fem år. 
Hamed har även två bröder, en som är 5 år och en som 
är 9 månader. Med anledning av den långa vistelsen i Iran 
började Hamed i skolan där.
Qasem, som är bror till Hameds pappa, alltså farbror till 
Hamed, anslöt sig till familjen i Iran och alla bestämde sig 
för att fly vidare – först till Turkiet. Det var då det blev 
problem. Under flykten, då de gick genom stora skogar, 
mot turkiska gränsen tillsammans med många andra kom 
den iranska polisen och sköt mot dem. Det blev kaos och 
familjen splittrades. Hamed och hans farbror Qasem kom 
åt ett håll, mamman och babyn åt ett annat håll och pappan 
med femåringen åt ytterligare ett håll. Qasem tog Hamed i 
handen och de lyckades komma till Istanbul och få kontakt 
med släktingar som kunde sända dem pengar för vidare 
flykt.
Det har tagit dem två och en halv månad att komma till 
Sverige och här är de nu idag, hos familjen i Söräng. Att 
familjen känner glädje över att kunna hjälpa dem är inte att 
ta miste på när man ser Eva-Lis glada ansikte, då hon berät-
tar om hur de förberett pojkrummet åt dem och att barnen 
Aisha och Fådde har fått två ”storebröder”. De har mycket 
roligt med dem och Hamed är ju också en fin lekkamrat, 
vilket uppskattas mycket.
Qasem och Hamed har nästan daglig kontakt med Hameds 
familj via Wiber. Hans familj blev inte skjutna, men väl 
ihopsamlade och deporterade tillbaka till Afghanistan. 
Därifrån har de återigen lyckats fly till Iran, där de är idag. 
Naturligtvis vill de återförenas i Sverige med Hamed, men 
ingen vet ännu om ens Hamed och Qasem får stanna. De 
väntar tåligt på besked och försöker ta vara på det fina 
bemötandet och den hjälp de får i Sverige, speciellt hos 
sörängsfamiljen.

Text och foto: Rosemarie Alfredsson
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Man kan inte låta bli att förundras över syskonen Abra-
hamsson från Freluga och deras engagemang och entre-
prenörskap som egna företagare för sina företag. På den 
lilla fritid dom har driver ju syskonen också succén Freluga 
trädgårdsscen tillsammans, där de bästa svenska artisterna 
står på kö för att få uppträda i lilla Freluga. Syskonen tycks 
f  ö ha ärvt sin företagaranda via Pappa Ulf  som tidigare var 
företagare i däckbranschen,
Storasyster Helen Åkerström-Hartman driver konferensan-
läggningen Orbaden, Linda har tidigare porträtterats här på 
freluga.se med sitt och Jonas företag ”Design by leftovers”, 
lillebror Jacob driver en egen reklambyrå (Paper jam) och 
2010 gav sig storasyster Petra in i företagsbranschen när 
hon förvärvade företaget Arbrå Ångbageri som drivits av 
generationer sedan 1892 med pepparkakor som specialitet 
trots att hon enligt egen utsago aldrig varit speciellt intresse-
rad av bakning.
– Jag ville ha ett företag med en bra produkt som kunde 
utvecklas, säger Petra som till att börja med engagerade 
Jacob att skapa en grafisk profil som kunde förknippas 
med företaget. Snygga förpackningar, bra produkter och 
rätt kunder var en nyckel till framgång och produkterna 
säljs bl a på Åhléns, Formexmässan och kakburken med en 
kunglig prägel finns att köpa på present- och souvenirbu-
tiken Slottsbodarna belägen i Kungliga slottet. Sedan Petra 
övertog företaget har omsättningen fyrdubblats.
2013 värvades en annan frelugabo, Anette Eriksson till 
företaget av Petra. Personkemi är viktiga saker i ett litet 

företag och både Anette och Petra är positiva och glada till 
sin natur och fungerar bra tillsammans. Även Peter Eriks-
son, tidigare ägare till Källers karameller jobbar i företaget 
och bidrar till den goda stämningen. Tidigare ägaren 
”Bullen” Lindblom hoppar in extra ibland och dessutom 
finns reservkraft i form av ytterligare tre extraanställda 
som kan kallas in under högsäsong och krisar det riktigt 
kallas”pensionärsligan” i form av Pappa Ulf  och Mamma 
Eva in för att vika kartonger.
Nyligen köpte Petra bolaget Skärgårdskonfektyr som 
specialiserat sig på kaffe och kvalitetsgodis i gammaldags 
strutar och gjorde en sammanslagning med Arbrå ångbageri 
och döpte om det nya bolaget till Finsmakeriet för att få ett 
mer passande namn till produkterna och givetvis med den 
grafiska profilen på alla produkter.
-Kunderna efterfrågar fler produkter så det gäller att ha 
ett brett sortiment, säger Petra. Undertecknad kan intyga 
att bolaget gör skäl för namnet, då de påsar jag fick med 
mig hem efter besöket utgör ett stort distraktionsmoment i 
försöken att skriva denna artikel, detta i kombination med 
en usel karaktär beträffande godis.
Petra nöjer sig inte med detta utan hon kommer när detta 
skrivs att besöka en bak- och konfektyrmässa i Köln till-
sammans med Anette och Jacob för att få inspiration till 
nya idéer att omsätta i företaget. Heter man Abrahamsson 
och är från Freluga så verkar inspirationen aldrig ta slut.

Stefan Larsson

Finsmakeriet
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Nybygget i Bodåker
Ett nytt villaområde med hela 24 nya hus planeras i Söräng, 
eller Bodåker för att vara korrekt. Det innebär en ökning 
av antal hushåll i Söräng med 16 -17 procent på ett bräde. 
Om alla de avstyckade tomterna säljs och bebyggs vill säga. 
Men enligt Mattias Sjöberg i Östigårds, markägare och ini-
tiativtagare till projektet, har många intressenter hört av sig 
redan innan en officiell tomtkö upprättats, vilket planeras 
ske inom några veckor. 
Efterfrågan på villatomter bedöms vara stort i Bollnäs 
kommun. Ett nytt område planeras på Rehn i Bollnäs, men 
Mattias´ projekt ligger betydligt före kommunens i tid.
Det är nästan 25 år sedan det byggdes en ny villa i Söräng.  
Det senaste nybygget skedde 1992, då Janne Olander byg-
gde hus i Staterna. Och Brännavägen, det villaområde i 
Bodåker som i många år kallades "Nybygget", har vid det 
här laget 33 år på nacken. Däremot har ett tiotal fastigheter 
i byn, som tidigare använts som fritidshus, under 2000-talet 
anpassats till året runt-boende.

Större delen av tomterna på det nya området, 16 stycken, 
ligger uppe på åsen mellan Bodåkerberget och Frelugavä-
gen, några ligger söder om åsen ner mot åkrarna och 8 
tomter ligger i en klunga längs Frelugavägen. 
De nya tomtplatserna ska bildas ur Bodåker 2:20. Områ-
det kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet via 
Freluga. Helsinge Vatten AB ska projektera en utbyggnad 
av VA-verksamhetsområdet till att omfatta planområdet 
och byarna runt detta.  Ingen gemensam energilösning är 
planerad, varje fastighetsägare får välja sin lösning. Utbyg-
gnad av fiberbredband i området samordnas med utbyg-
gnaden i Freluga 2018.

Hållplats Bergströms kommer att flyttas närmare Frelugavä-
gen, utrustas med busskur, belysning och cykelställ. Närhet-
en till kommunal trafik kommer att ge goda förutsättningar 
för arbetspendling
De boende inom området kommer att få en svårslagen 
utsikt över Voxnan med dess holmar, fågelliv  och bergen 
i bakgrunden. Man får även närkontakt med åkerbruket 
eftersom åkrarna mellan villaområdet och Voxnan kommer 
att lämnas orörda och brukas som tidigare. 

Planområdet ligger nära ett område som pekas ut i läns-
styrelsens rapport 1997:12 som, ”ett rikt varierat jordbruks-
landskap och våtmarker av stort värde för djur- och fågel-
livet. Här finns värdefulla rast- och häckningslokaler, men 
även utter ska ha synts inom området.”  
Den värdefulla naturmarken i det utpekade naturvårdsom-
rådet ligger dock på behörigt avstånd söder om bebyg-
gelsen. I skogsområden runt planområdet har man gjort 
slaggstensfynd, därför kan andra forn- och kulturlämningar 
finnas i området. Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion ska 
kontaktas för beslut om det är aktuellt med en översiktlig 
arkeologisk utredning inför en exploatering.  

I västra delen av området planeras ett bryggområde, vilket 
kräver att en viss muddring utförs.
Tillgången till vattenområdet underlättas genom en plane-
rad allmänning samt parkeringsmöjlighet i nära anslutning 
till platsen. Bryggan utformas även med tanke på gästande 
båtar.
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Ur kommunens detaljplan: "Det nya villaområdet har alla 
förutsättningar att bli en god boendemiljö med rika möj-
ligheter till socialt liv både för barn och vuxna. Närheten 
till naturen med inslag av fåglar och djurliv är en betydande 
kvalitet." 
…."Vid detaljplanens genomförande kommer ingen negativ 
landskapsbild att skapas. Utblickar mot Norrsjön kommer 
fortfarande att finnas kvar i stor utsträckning från länsväg 
620. Från vattenhållet kommer den nya bebyggelsen att 
synas väl eftersom den ligger högt upp i förhållande till vat-
tenytan men bebyggelsen ska placeras och utformas så att 
den blir ett spännande tillskott i vyerna mot norr.   

Någon betydande påverkan på naturvärdena bedöms 
inte ske. Den bebyggda tomtmarken ligger högt uppe på 
sluttningarna och bebyggelsen kommer därför inte att störa 
de låglänta, sjönära områdena. 
Människor kommer att röra sig i högre grad i området, 
men strandområdet, förutom i anslutning till bryggplatsen, 
kommer inte att vara mer lättillgängligt än i dagsläget, så 
störningen på flora och fauna begränsas. Den exploaterade 
markytan är förhållandevis liten i förhållande till de stora 
orörda områden som ligger runt sjösystemet. 
Intilliggande jordbruksmark tas inte i anspråk för bostäder 
utan det är av intresse för alla parter att marken även i 
fortsättningen brukas i samma omfattning som idag, för att 
det öppna landskapet ska bevaras.  
Allmänningen vid vattnet har potential att bli ett fint 
rekreationsområde tack vare den gemensamhetsanläggning 
med bryggområde som planeras. Området görs tillgängligt 
även för allmänheten med besöksplatser vid bryggan. Ett 

utökat båtliv har att följa eventuella restriktioner som kan 
finnas för djur- och fågellivet till exempel under 
häckningsperioder."

Byggstart av husen beräknas kunna ske i början av 2017 
med tanke på det betydande intresset på marknaden för de 
planerade tomterna. 
Projektledare är Kjell Ling, som är husförsäljare åt Rör-
vikshus AB.

Bror Lindberg

Tomter är inplanerade både mitt uppe på  och nedanför åsen



 

Bollnäs Västra Framtid avvecklas och 
Sörängs skola säljs

Styrelsen för föreningen Bollnäs Västra Framtid presenterade vid ordinarie årsmötet i mars 2016 förslag för medlemmarna 
att avveckla sitt ägande i Sörängs skola AB som föreningen bildat och ägt sedan i januari 2012. Bakgrunden till förslaget är 
att de krav som ställs på att vara huvudman för förskola, grundskola och fritidshem är mycket höga. Dessa och framtida 
krav kräver ett kompetent, engagerat arbete och ledarskap vilket inte kan förväntas utföras med ideella insatser. Hittills har 
man utfört en stor mängd timmars obetalt arbete, vilket sågs nödvändigt initialt men är ohållbart i längden.

Styrelsen föreslog även att Bygdekontot i JAK-banken skulle avslutas. Styrelsen anser att Bygdekontot är en bra men 
outnyttjad resurs i våra byar - vid endast ett tillfälle på 15 år har en förening i området efterfrågat sparpoäng ur 
poängfonden, som nu uppgår till 15 miljoner poäng. Styrelsen föreslog att dessa skulle fördelas lika på Frelugas, Sörbos 
och Sörängs byalag. 

När Bygdekontot avslutas och ägandet av skolan avvecklas kan styrelsen inte se ytterligare frågor att driva inom ramen för 
sin ändamålsparagraf, att “aktualisera och driva frågor inom området Bollnäs Västra byar, som är av allmänt intresse för 
invånarna och som gagnar bygden och bidrar till att göra bygden mer levande och attraktiv att bebo” och styrelsen föreslog 
därför att föreningen ska upplösas.

Årsmötet biföll enhälligt förslagen och motioner enligt ovanstående och styrelsen i Bollnäs Västra Framtid inledde ome-
delbart förhandlingar med tänkbara nya ägare till skolan. En överenskommelse med dessa slöts och kunde presenterades 
tillsammans med de nya ägarna på den stadgeenliga extrastämman i maj.

De nya ägarna är två av de ursprungliga ledamöterna i skolbolaget, Veronica Birgersson och Pontus Rogala samt skolans 
rektor, Anki Olsson. I skolbolagets styrelse kommer även flera från skolbolagets nuvarande styrelse att ingå att ingå, dock 
utan att vara delägare. Ägarnas avsikt är att rekrytera ytterligare ett par ledamöter till styrelsen. Styrelsen för BVF bedömde 
att dessa personers kompetens, långsiktighet och ambitioner beträffande kvalitet låg väl i linje med de krav man ställt upp 
för köparen.

Ett förslag om att överlåta ägandet till de tre byalagen i området har även diskuterats. Mot det förslaget anfördes framför 
allt att det är vanskligt att långsiktigt bygga ett sådant ägande på fortsatt ideella insatser samt att en sådan organisation är 
mer tungrodd.

Från första stund har BVF värnat om att all eventuell vinst som verksamheten genererar ska gå tillbaka till skolverksamhet-
en. De nya ägarnas avsikt är att fortsätta tillämpa denna princip. För att skapa bättre möjligheter att avlöna det arbete som 
hittills skett ideellt avser de nya ägarna att fortsätta och intensifiera påbörjade samarbeten med de tre andra byskolorna i 
Segersta, Växsjö och Västansjö.

Efter presentation, frågestund och diskussion kunde den stadgeenliga extrastämman i maj enhälligt konfirmera beslutet om 
att avsluta bygdekontot och att avveckla ägandet i skolan. Stämman tog också enhälligt beslut om att slutföra försäljningen 
till de föreslagna nya ägarna enligt överenskomna villkor då man ansåg att de har de bästa förutsättningarna att fortsatt 
driva Sörängs skola enligt de ursprungliga tankar BVF hade vid bildandet. 

För upplösning av föreningen krävs dock ytterligare en ordinarie stämma, d v s tidigast i januari 2017.


