




För exakt 20 år sedan kom det första numret ut av Bytidningen. Detta nummer är det 81:a i 
ordningen. Hur många sidor som producerats under dessa år är svårt att uppskatta men det 
torde röra sig om ca 2000 sidor i alla fall. 20-årsjubileumet uppmärksammas med ett bildcol-
lage med bilder som publicerats genom åren. 
 
Detta nummer är också årets första och kanske det sista om det inte kommer in lite nya  
entusiaster i redaktionen. Det är också dags att betala in årsavgiften på 250 kronor per  
hushåll på Byalagets bankgiro 5809-7270 för att stödja byarnas verksamhet. 
 
Visste ni förresten att vi har en världscupledare från Freluga! I skrivande stund leder Jerker 
Lysell cupen efter några lyckade tävlingar på Nya Zeeland. Tyvärr har Jerker drabbats av 
en stressfraktur och tvingats till vila från all löpning. 

  

 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. 



 
Torsdagen den 20 december ca 
22.30 uppstod en brand i verk-
staden på Tupps som kunnat få 
ödesdigra konsekvenser, men 
som kunde begränsas tack vare 
ägarna Åsa Svedbergs och Peter 
Parneborgs rådiga ingripande. 

För att ta allting från början så 
parkerade undertecknad som 
också bor på fastigheten sam-
manbyggd med stora ladugår-
den, min bil i garaget som bara 
ligger några meter från brand-
härden ca 20.00. Ingen röklukt 
eller något annat märktes vid 
den tidpunkten. Åsa och Peter 
brukar normalt ligga i sängen 
vid 22-tiden men hade denna 
kväll ett ärende i Bollnäs och 
såg eldslågor slå ut från fönstret 
på verkstaden när de kom hem. 
Tilläggas kan att verkstaden lig-
ger lite avsides och syns bara 
under kort stund utifrån vägen. 
 
 
 
 
 

Åsa ringde 112 medan Peter 
tillsammans med en annan hy-
resgäst på gården Pär Olnils, 
baxade ut gastuber ur verkstaden 
och tog sedan sin stora traktor 
och började vräka på snö på den 
brinnande snickeribyggnaden 
som är sammanbygd med verk-
staden. Brandkåren från Bollnäs 
och Alfta var på plats ca 11 mi-
nuter efter att larmet gått och 
förstärktes sedan av brandkåren 
i Alfta, Kilafors och Arbrå, det 
lyste blåljus runt om på gården. 
 
Trots att branden upptäcktes i ett 
mycket tidigt skede fick den 
snabbt fäste i den gamla bygg-
naden och brandkåren hade svårt 
att komma åt brandhärden så 
Peter hämtade sin grävmaskin 
och skyfflade på snö som Jonny 
Persson körde fram med trak-
torn. Till slut rev Peter ner hela 
den övertända snickeribyggna-
den med grävskopan så att 
brandkåren skulle  komma åt att 
släcka brandhärden och få bran-
den under kontroll. 
 

 
Brandhärden ligger bara fem 
meter från den stora ladugården 
och det såg hotfullt ut ett tag när 
brandkåren tycktes ha svårighe-
ter att få kontroll på branden. 
Undertecknad gjorde sig beredd 
på att snabbt evakuerad värdesa-
ker och andra föremål men när 
byggnaden var nedriven så fick 
brandkåren snabbt kontroll över 
branden. 

 
Någon brandorsak kunde inte 
fastställas vid den tekniska un-
dersökningen men ingen miss-
tanke om brott föreligger. 
Tilläggas kan att det någon dag 
före även brann i ett nybyggt 
hus nere vid Edstuga strand ock-
så, men även där kunde misstan-
ke om brott uteslutas. Genom en 
rad lyckliga omständigheter 
kunde branden begränsas till det 
gamla snickeriet och övre gamla 
verkstaden, den stora verkstads-
delen klarade sig i stort sett 
oskadd. 
 
Man vågar knappt tänka på kon-
sekvenserna om inte Åsa och 
Peter upptäckt branden i ett ti-
digt skede och vid den tidpunk-
ten på dygnet. 

SL 
 
 

Dramatisk brand på Tupps 



En eftermiddag i mitten av februari knackade jag 
på hos Ulrika och Richard för att fråga om bytid-
ningen fick göra en intervju. Det passade bra re-
dan samma dag. 
Familjen flyttade in i ”affären” i augusti 2012. De 
trivs mycket bra och på min fråga varför det blev 
Freluga, svarade Richard att han hade kompisar 
här och vistades mycket i byn när han var yngre. 
”Det är fina omgivningar och nära in till Boll-
näs”. 
Richard heter Harrysson i efternamn och är egen-
företagare. Han bygger applikationer (appar) till 
mobiltelefoner. Han är också gitarrist i rockban-
det ”Lucy seven” från Bollnäs. Förutom Richard 
så är det tre medlemmar till i bandet. De har spe-
lat tillsammans i 4-5 år. Bl.a. har de varit med på 
Swedenrock , Sveriges största rockfestival, i Nor-
ge utanför Sölvesborg. De har även spelat i Tysk-
land och Lettland. 
 

Ulrika kommer från Hudiksvall men flyttade till 
Bollnäs efter det att hon träffat Richard. Hon har 
läst till undersköterska på Komvux på Tors-
bergsskolan och håller just nu på med fördjup-
ning mot äldrevård. Ulrika tränar och motionerar 
gärna på fritiden. Ulrika liksom barnen, Elicia 
och Philip, heter Sandblom i efternamn. 
 Elicia som är sex år gillar att rita och tittar gärna 
på Bollibompa. Philip. fyra år, vet redan hur han 
stavar sitt namn. Han tycker också om att rita och 
gillar att spela sällskapsspel. Barnen går i försko-
lan respektive på dagis på Granberg. Innan jag 
gick hem insisterade Elicia på att jag ”måste” titta 
på syskonens rum. 
 
Bytidningen hälsar er välkomna till Freluga! 
Birgitta L 

      

 

NYINFLYTTADE I FRELUGA 

 
Det var några gummor som hade   
kristligt symöte. De talade om sina 
grönsaksland och mätte upp hur stora 
gurkor de fått.  
Mor Anna satt helt förundrad och 
mor Stina som inte hängde med och 
hörde så bra sa: 
- Var bor den kären nånstans? 
 
Då blev det tyst på symötet...  :-))) 



KALLELSE 

ÅRSMÖTE  
FÖR FRELUGA-EDSTUGA BYALAG 

Tid: onsdag 20 mars 2013, kl. 19.00 

Plats: hilmas 
Förslag till dagordning för mötet 
1.     Årsmötets öppnande 
2.     Val av ordförande för mötet 
3.     Val av sekreterare för mötet 
4.     Val av justerare och rösträknare 
5.     Upprättande av röstlängd 
6.     Godkännande av kallelse till årsmötet 
7.     Fastställande av dagordning 
8.     Styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelse 
9.     Ekonomisk rapport 
10. Revisorernas rapport 
11. Beslut med anledning av revisorernas rapport 
12. Fastställande av medlemsavgift för kommande år 
13. Val av ordförande 
14. Val av ledamöter till styrelsen 
15. Val av suppleanter till styrelsen 
16. Val av revisorer 
17. Val av revisorssuppleanter 
18. Val av valberedning 
19. Val av fastighetskommitté 
20. Val av brandskyddskommitté 
21. Övriga frågor 
22. Avslutning 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse utdelas på årsmötet. 
Byalaget bjuder på fika./Styrelsen 
Välkomna! 
 



Samboparet Thomas Olnils och Marie Håkansson 
bor mitt i Freluga tillsammans med barnen Emil 
15 år och Erik 11 år samt med sina två hundar i 
ett hus mitt i Freluga by som de tagit över efter 
Maries mormor och morfar (Abraham Persson). 
Thomas jobbar som regummerare på Däckia och 
Marie på PWC som revisorsassistent. 
 
De är som vilket par som helst förutom ett allde-
les unikt sammanträffande. De är nämligen födda 
på samma dag och på samma BB. Tillsammans i 
samma barnsal, då alldeles ovetande att de senare 
i livet skulle bli ett par. 
 
 

21 december 1967 föddes nämligen både Thomas 
och Marie på Bollnäs BB och bägges släkter här-
stammar dessutom från Freluga så att deras för-
äldrar kände till varandra, även om Thomas och 
Marie själva flyttat till byn på senare år. När de 
träffades kände redan Marie till att de var födda 
på samma dag, däremot inte Thomas. 
 
Det är både för- och nackdelar med att vara födda 
på samma dag. Födelsedagen firas praktiskt nog 
samtidigt några dagar före jul så att i princip allt 
firande klaras av på några få dagar, även om de i 
unga år såg det som en nackdel att fylla år så nära 
julafton. 
 
I kontakten med myndigheter kan det bli besvär-
ligt när tjänstemännen frågar efter personnummer 
på bägge i olika sammanhang och inte förstår när 
de åter hör 671221-75xx. Det kan ge upphov till 
vissa missuppfattningar som dock reds ut ganska 
snabbt under viss förvåning från tjänstemännens 
sida. 
 
Marie brukar dock skryta med att hon är äldst och 
klokast då hon såg dagens ljus kl 01.20 medan 
Thomas fick vänta ända till 21.35 innan han föd-
des. 
 

SL 

Nästan samma personnummer 

Tre killar gifte sig med varsin tjej. 
Den första gifte sig med en skånska och sa till 
henne,  
-När jag kommer hem från jobbet ska huset vara 
städat och klart.  
Första dagen såg han inte någonting, men andra 
dagen var huset städat och fint. 

Andre killen gifte sig med en stockholmska och 
sa till henne,  
-När jag kommer hem ska huset vara städat och 
tvätten fixad.  
Första dagen såg han inte någonting och inte 
den andra dagen heller men den tredje dagen var 
allt klart och fint. 
 
Tredje killen gifte sig med en norrländska, han 
sa åt henne,  
-När jag kommer hem ska huset vara städat, 
tvätten fixad och maten stå på bordet. 
Första dagen såg han inte någonting och inte 
andra eller tredje dagen heller,  
men på fjärde dagen kunde han se lite grand på 
vänster öga och röra högerhanden så pass myck-
et att han kunde göra sig en macka… 

 



 
I och med detta nummer är det exakt 20 år sedan Bytidningen kom ut med sitt första num-
mer som var på fyra sidor. Tidningen startades på ett årsmöte med Freluga byalag där Un-
dertecknad, Björn Carlqvist, ”Bandy-Anders” Jonsson och ”Olje-Anders” Jonsson ingick i 
redaktionen. 
 
Det allra första numret var bara på fyra sidor men redan till nästa nummer hade sidantalet 
ökat till 12 och sedan har det stigit nummer för nummer. De två första bytidningarna finns f 
ö att ladda hem från www.freluga.se  under menyn ”Bytidningen” 
 
Hemdatorer var på den tiden ganska ovanliga, liksom dataprogram att redigera i och digital-
kameror var inte uppfunna så det var bara att hoppas att fotona blev bra när man lämnade 
in rullen på fotoaffären för framkallning. Så det var med mycket möda och många svordo-
mar innan texten fanns på plats med dåtidens enkla redigeringsprogram under de första 
åren. Fotoentusiasten Lajan Westergren flyttade till byn och framkallade Bytidningens foton 
under några år i sin egen fotostudio vilket gjorde fotohanteringen både billigare och enklare. 
Byalaget köpte så småningom in en scanner och en digital diskettkamera vilken gjorde by-
tidningsproduktionen ännu mer behagligare och en del redigeringsprogram för att sätta si-
dor fanns nu tillgängliga på marknaden. Digitalkameror och datorer finns ju numera i var 
mans hem. 
 
Ett populärt, återkommande inslag har varit Nyinflyttade där övriga bybors nyfikenhet stillats 
och där de nyinflyttade fått presentera sig själva tillsammans med lite bilder. 
 
Många bybor har passerat revy genom åren i redaktionerna, och Carin Hed är väl den som 
varit med längst i redaktionen. 
 
Här följer flera sidor med ett bildcollage med bilder publicerade i Bytidningen under årens 
lopp signerade Lajan Westergren. 
 
                 Stefan Larsson 

20 år med Bytidningen 
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Ufo hittade sitt drömställe i Edstuga 
Johan Ufo Janolov Löf hade tänkt köpa ett 
fritidshus i närheten av Bollnäs eftersom han 
har sina föräldrar i Bollnästrakten men av en 
tillfällighet tittade han på Hemnet.se och såg 
att det var visning av det stora vita huset i 
Edstuga. Ufo åkte till  visningen och blev för-
älskad i huset och nu bor han där sedan i 
hösten 2012. 
Vi på Bytidningen blev lite nyfikna på namnet 
Ufo. Det visades sig att från början var det 
”smeknamn”. Han kallades alltid för Ufo av 
sina kompisar. Ufo lade till det till sina övriga 
namn och nu heter han det. 
När vi kom på besök hittade vi Ufo i stallet 
där han höll på och snickrade. Han hyr ut tre 
boxplatser men tanken är att det skall bli fler.  
Ufo är en ung man i 40-årsåldern som har 
rest och arbetat på många ställen i världen. I 
Australien arbetade han med allt möjligt. För 
sju år sedan när han var i Norge och byggde 
vägar träffade han en kille som berättade om 
en ROV-pilotutbildning  (ROV = Remotely 
Operated Vehicle dvs fjärrstyrd farkost). Ufo 
gick utbildningen och arbetar nu som ROV-
supervisor på ett företag som heter REEF 
SUBSEA  och  har sitt huvudkontor  i Ber-
gen. Arbetet är mycket varierande allt från att 
ta upp kraschade flygplan från havsbotten till 
att bygga  vindkraftverksparker. Företaget 
som funnits sedan 1989  har robotar som 
kan ta sig ner till 2500 m djup. Ufo arbetar på 
ett konstruktionsfartyg i två veckor (84 tim-
mar i veckan) och är sedan ledig i fyra veck-
or. Det är inte nödvändigt att bo i Norge med 
det jobb han har eftersom arbetsplatsen 
finns på olika ställen i världen. Det senaste 
jobbet var i Kongo. 
 



Vi visades runt i de två husen. De står rätt så 
tomma eftersom en del möbler finns kvar i 
Norge än så länge. I det vita huset finns två, 
vackra fungerande kakelugnar och det är 
högt i tak. I det äldsta, röda huset finns det 
mycket att göra för halva huset är renoverat i 
omgångar med varierat resultat men det 
kommer så småningom att återställas. Ufo 
har ett genuint intresse för det gamla och en 
fin känsla för bevarandet av de vackra på 
äldre hus.  
Ufo ägnar sig förutom att snickra åt fall-
skärmshoppning och offpist åkning. Veteran-
bilar är ett annat intresse. På bilden kan man 
se hans Volkswagenbuss som han köpte för 
drygt ett år sedan och som han åkte 900 mil 
med i somras. Tidigare har bussen rullat runt 
i Idaho, USA. 
 
 
Välkommen till Edstuga, Johan Ufo Janolov! 
 
Birgitta L och Kerstin P  



 
1:a November flyttade Nils Olov Jonsson med familj in i ”Klang-Ernsts” i Freluga. Nils Olov 
är född och uppvuxen i Freluga och Edstuga. Han köpte sedan tidigare församlingshuset 
mitt emot skolan som han rev och där byggde han sedan upp ett nytt hus på tomten. Nu har 
han bott nere på stan ett tag men har till slut återvänt till födelsebyn tillsammans med sam-
bon Josefin Johansson och dottern Ebba Lindgren. Katten Mimmi får vi inte glömma. 
 
Nils Olov jobbar åt Bollnäs kommun som postdistributör eller ”Postgubbe” som han själv 
uttrycker det. Det blir ca 10 mil i bilen i Bollnäs varje dag. Sist Nils Olov bodde i Freluga var 
det han som drog igång Freluga Masters i golf, för att få ”Frelugagubbarna” att prova på nå-
got nytt. Det blev väldigt populärt och Freluga Masters har en återkommande turnering varje 
år. Själv spelar han inget golf nuförtiden för tiden räcker inte till säger han, fast han är en 
obotlig tidsoptimist. 
 
Josefin jobbar också åt Bollnäs kommun som kommunsekreterare. Hon ser fram emot vå-
ren och sommaren när hon kan börja påta i trädgården. Innan snön och tjälen kom hann 
hon i alla fall peta ner några tulpanlökar som skall blomma till våren. Josefin tycker om att 
gå på loppis och hon handarbetar. Kanske kan hon så småningom bli en av vävtanterna i 
byns vävstuga? Hon sjunger även i Bollnäs kyrkokör. 
 
Ebba är 9 år och går i tredje klass på Björktjära skola. Hon bor hos sin mamma i Bollnäs 
varannan vecka och hos pappa Nisse och Josefin i Freluga varannan vecka. Ebba är en 
sportig tjej som tycker om att röra sig. Hon gillar att åka slalom, åka skridskor, spela hand-
boll och hon har blivit lovad att cykla ända till farbror Sven-Erik i Edstuga till sommaren. 
 
Katten Mimmi är ca 10 år och tar sin invanda inspektionsrunda på tomten varje dag. Hon 
gillar också att ligga och titta ut genom fönstret på övervåningen där hon har bra uppsikt på 
allt som händer. 
 
Familjen trivs bra i huset men har en del renoveringsplaner. Vi hälsar Nils Olov, Josefin, 
Ebba och Mimmi välkommen till byn och hoppas de skall trivas här i fortsättningen. 

 
Carin Hed 

 

Nyinflyttad 



Nyinflyttad 
Den 1:a februari flyttade Mia Hed in i en av 
lägenheterna i Tupps ladugårdsbyggning. 
Där bor hon tillsammans med hunden Luna 
som är en Siberian Husky. 
 
Mia är född och uppvuxen i Mödänge. Som 
barn hade hon tillsammans med sina systrar 
ponnyn Cariza . Det var väl då intresset för 
hästar tändes och gjorde hennes yrkesval. 
Hon har jobbat några år på olika hästgårdar. 
T.ex  hos Sigrid Bergåkra i Simeå, Herfsta 
dressyrstall mellan Bålsta och Enköping och 
hos dressyrstallet Don Primero utanför 
Stockholm. Till slut kände hon sig mogen att 
starta eget och sedan i höstas driver hon sin 
egen hästgård ”M H Equestrian” i Mödänge. 
Hon kommer att ha plats för nio hästar men 
f.n. finns där åtta stycken . I förra numret av 
Bytidningen kunde ni läsa om invigningen av 
Mias häststall. 
 
I yngre dagar sysslade Mia mycket med 
sport. Det var Fotboll, Innebandy och Bandy. 
Ibland var det svårt att få allt att gå ihop med 
träning och matcher för de var flera som ville 
ha henne med. Innebandy och bandy spela-

de hon på elitnivå. Nu är det inte så mycket 
tid över att göra något annat än jobbet med 
stall och hästar. 
 
Vi hälsar Mia och Luna välkommen till byn 
och hoppas att de skall trivas här. 
 

Carin Hed 

En familj är samlad vid matbordet en kväll 
och sonen vill ställa en fråga: 
- Pappa? Hur många typer av bröst finns det? 
Pappan svarar, lite förvånad: 
- Det finns tre.  
Mamman och tonårsdottern lyssnar intresse-
rat på pappans förklaring till denna underliga 
fråga. 
- I 20 års åldern har kvinnan bröst som melo-
ner, runda och fasta. I 40-års åldern är brös-
ten som päron, fina men lite hängiga. Efter 50 
blir de som lökar. 
- Lökar? frågar sonen. 
- Ja, när du ser dem får de dig att gråta. 
 
Detta utlägg får modern och dottern att se 
rött, varpå dottern frågar sin mamma vilka 
typer av penisar det finns. Mamman ler och 
säger: 
- Det finns tre...i 20 års åldern är en mans pe-
nis som en ek, ståtlig och hård...i 40-års åldern 
är den som en björk, flexibel men pålitlig. Vid 
50 blir den som en julgran... suckar mamman. 
- Julgran? frågar dottern.  
- Jajemän. Död från roten och kulorna hänger 
där bara som dekoration. 

Katter styr o hundar lyder…  

Svälj aldrig tuggummit !!! 



 
Hela byns ”Tant Gertrud” Gertrud Jonsson har gått bort eller gått hem vilket man väljer. Hon 
blev sjuk till jul och strax efter nyår somnade hon in för gott. Hon har betytt mycket för 
många i Freluga, nästan alla ”gamla” frelugabor har gått i söndagsskolan/barntimmen för 
henne. Själv lärde jag känna Gertrud när jag var 7-8 år och började söndagsskolan. Jag 
tyckte det var så intressant så jag slutade inte förrän jag var 14-15 år. 
 
Gertrud och Sven bodde på den tiden på Missionshuset. På 50-talet kom många tyska barn 
till Sverige för miljöombyte och naturligtvis tog Gertrud till sig en flicka vid namn Christel och 
hon besökte sedan i vuxen ålder Gertrud och Sven för hon hade trivts så bra. 
 
Gertrud hade ett stort intresse för odling och i hennes växthus växte det tomater och gurkor 
och altanen var fylld av blommor. Hon var en av vävtanterna och många fina alster har hon 
åstadkommit, tavlor målade hon och många skänkte hon till auktion i Missionshuset, det var 
uppskattat. 
 
Hon tyckte om att resa både inom Sverige och utomlands. Sista gången jag träffade Ger-
trud pratade vi om Kjeåsen i Norge, för jag hade varit dit. Hon ville också åka dit till somma-
ren. 
 
När det var något på Missionshuset kunde man räkna med att Gertrud fanns där. Hon enga-
gerade sig i allt. Gertrud hade ett stort hjärta som klappade för alla och särskilt för de små. 
Hon tyckte det var roligt med barnen på barntimmen och när det tog slut tyckte hon det var 
sorgligt. 
 
Vi är många som saknar Gertrud och har många glada minnen ifrån henne. 
 

Carin Hed 

In  memory 






