




Sommaren 2011 är nu tillända och vi går mot mörkare tider. Sommaren har varit som somrar 
brukar vara, en blandning mellan sol och regn. Det gäller att pricka in rätt tidpunkt på semes-
tern bara. 
 
I Freluga har det varit full aktivitet denna sommar med traditionsenligt midsommarfirande 
och givetvis uppträdanden på Freluga Trädgårdscen som ännu en gång bjudit på ett anatl 
toppartister. Både publik och artister  tycker om denna annorlunda trädgårdsmiljö som sys-
konen Abrahamsson skapat. 
 
Dessutom har svensk-amerikanen Steve Thoreson känd från TV-serien Talang, sjungit Jussi 
Björlings ”Till havs” i en kyrkbåt ute på Voxnan. Allt detta kan ni läsa om i denna upplaga 
av Bytidningen. 
 
Byns webplats freluga.se har rullat igång under sommaren och i skrivande stund har platsen 
haft 2300 sidvisningar. En del av materialet därifrån finns också i detta nummer. 
 
/Bytidningskommittén 

Byarnas gemensamma hemsida freluga.se är 
nu igång igen i ny design. Sidan startade upp 
den 20 juni och när detta skrivs den 8 aug har 
över 2300 sidvisningar gjorts. 
 
Här kommer information om byarnas aktivi-
teter att finnas. Förstasidan som kallas ”hem” 
är utformad som en blogg där nyheter eller 
reportage kommer att finnas utlagd i löpande 
ordning. Sedan finns länkar till  

ungdomsgården, information från styrelsen, 
hilmas inklusive bokningsschema, festkom-
mitté, vävstugan, länkar till andra hemsidor 
relaterade till Freluga, bilder från byn m.m. 
 
Layouten och logotypen är gjord av freluga-
sonen Thomas Larsson som har ett flertal in-
ternationella utmärkelser inom webdesign 
och hemsidan kommer att skötas av  
Stefan Larsson. 

Vår fina hemsida-freluga.se 



Midsommarfirande 

Sara och Linus mottog ett stipendium från NTO 
för förtjänstfullt arbete med ungdomsgården. Till 
vänster stipendieutdelaren Gun Rehnvall 

Klockan är 12.20 en svensk midsommarafton i Frelu-
ga. Peter Parneborg grillar hamburgare för fullt på 
bygdegården hilmas egen grill. Strax skall han göra sig 
beredd för sitt sedvanliga hedersuppdrag för året, att ta 
byns barn och ungdomar ut till de sommargrönskande 
ängarna vid Häsmyra på sin 50-talstraktor av märket 
Bolinder-Munktell försedd med flak för att plocka 
blommar till midsommarstången. 
 
Det är ett typiskt halvmulet svenskt sommarväder med 
ca 18 grader i luften och några regnmoln, dock på 
betryggande avstånd. De fyra traktorerna tuffar ut i 
den vackra försommarnaturen med flaken fyllda av 
barn och vuxna innan de når sitt mål på andra sidan 
riksvägen där alla släpps av och ett intensivt blomster-
plockande påbörjas. Man förundras varje år hur natu-
ren återhämtar sig. Marker som för bara några måna-
der legat begrav i meterdjup snö och i arktiska tempe-
raturer får åter liv och sjuder av växtlighet. 
 
De fyra chaufförerna Leif-Åke Jonsson, Lane Bertils-
son, Stefan Svedberg och Peter Parneborg tar en paus 
under blomsterplockningen och pratar traktorer och 
gamla minnen från tidigare midsommarfärder. Leif-
Åke har varit med längst och kommer inte ens ihåg 
vilken gång i ordningen denna färd är. Från början 
användes häst och vagn för blomsterplockarfärder men 
efter en incident med en skenande häst som dock slu-
tade lyckligt, övergick man till mer pålitliga traktorer 
någon gång på 70-talet. 
 
Efter en kvart vänder ekipagen mot hilmas där den 
nakna midsommarstången kläds med årets blomster-
skörd för att sedan föras av starka armar mot ett hål i 
backen framför hilmas där stången sätts i under pompa 
och ståt. 
 
Två tredjedelar av byns nystartade rockband ”Zven-
Emils feat. Ztizze” tar sedan tag i taktpinnen för dans 
runt midsommarstången för barn och vuxna. Hård-
rockarna Emil Göthlund och Sven ”Lajan” Westergren 
har dock lämnat brylcremen, läderjackorna, solglas-
ögonen och elgitarrerna hemma och istället ersatt des-
sa med mer midsommaranpassande attribut som som-
marskjorta, akustisk gitarr och kransar i håret. 
 

Byalagets kassör Åsa Svedberg utses sedan mycket 
välförtjänt till årets bybo av byåldermannen Andreas 
Valfridsson och ungdomsgårdens representanter Linus 
och Sara får motta ett stipendium på 3000 kronor av 
IOGT för förtjänstfullt arbete med barn och ungdomar 
i byn. 
 
Midsommarfirandet i Freluga brukar vara en välbesökt 
tillställning och innebär ett välbehövligt tillskott i bya-
lagets kassa i form av försäljning av kaffe och tårta, 
hamburgare med bröd m.m. Efter några timmar på 
hilmas vände åter besökarna hemåt för att förbereda 
kvällens midsommarfirande. 

SL 

Åsa Svedberg, årets bybo 2011 gratuleras av byålder-
mannen Andreas Valfridsson 



Fler bilder från midsommarfirandet 



Så har det åter varit barntimmesavslutning, 
närmare bestämt den 26:e maj. Då samlades 
barn, unga och vuxna på missionshuset för att 
avsluta vårterminen, så det var lite nostalgi. 
Det var som för länge sedan, för de senaste 
åren har avslutningen varit hos Gertrud i Sör-
bo. 
Inne i huset i lilla salen var det fint dukat till 
fest. Vi började med lite lekar utomhus bl a 
delades det upp två lag där det gällde att gå 
som ett djur som Anna-Karin bestämde, man 
skulle gå en bana och hinna först i mål. Sedan 
blev det korvpaus och mer lekar för tallriks-
krossning är bara ett måste. Som vanligt gick 
tallriken i kras och årets tallrikskrossare var 
Sabina och självklart skulle Anna-Karin ock-
så prova lyckan, men hon var inte lika fram-
gångsrik. 
 

Efter porslinskrossningen smakade det bra 
med fika, det var kaffe/saft, bullar, kakor och 
sockerkaka och under fikastunden hade Jo-
hannes och Anna-Karin hemligheter på gång. 
Nar alla fikat färdigt berättade Anna-Karin 
och barnen vad de pratat om under våren. Se-
dan avslöjade Anna-Karin hennes och Johan-
nes hemlighet, de hade gömt godispåsar åt 
alla barn ute så alla sprang ut på skattjakt. 
Ledarna gick heller inte lottlösa utan alla fick 
varsin fin krukros. 
Till slut var det dags att vända hemåt och 
vänta på en skön sommar med mycket bad 
och sol. 
 
Hoppas vi ses i höst igen! 

 
Carin Hed 



Jerker och Niklas, Frelugas hopp i den stora sportvärlden 
Två grabbar uppvuxna i Freluga är just nu 
mycket framgångrika i sporterna Orientering 
och Golf, nämligen Jerker Lysell och Niklas 
Källänge-Nilsson. 
 

Jerker har redan fått sitt genombrott då han 
vann den TV-sända sprintorienteringen i juni 
och är uttagen i den svenska VM-truppen till 
Frankrike, som i skrivande stund inte är av-
gjord. 
 
Bägge har det gemensamt att de till viss del 
coachas av sina fäder Folke Lysell och Per 
Nilsson som även fungerar som ledare i sina 
respektive klubbar Rehns BK och Bollnäs 
GK. 
 
Orientering och Golf kan tyckas vara väldigt 
olika sporter men faktum är att dom till sin 

karaktär påminner om varandra, det gäller att 
strategiskt välja rätt väg i skogen eller på 
golfbanan för att undvika hinder eller att und-
vika att missa målet dvs golfhålet eller skär-
men. 
 

Även artikelförfattaren som själv utövat/
utövar bägge sporterna kan skriva under på 
likheten, men då har det mest handlat om att 
irra omkring i skogen och leta skärmar/
golfbollar. 
 
På nästkommande sidor kommer en utförliga-
re presentation av grabbarna och vi får säkert 
anledning att återkomma till dessa bägge her-
rars framfart även i framtiden.  
        
       SL. 



Fakta Jerker Lysell 
Klubb: Rehns BK 
Ålder: 22 år 
Bor: Borlänge 
Yrke: Studerar till maskiningenjör på högskolan i Borlänge 
Meriter: 
9 SM-guld som junior i budkavle, natt-OL, medeldistans och sprint 
1 Nordisk mästerskap som junior i sprint-OL 
1 Världscup-seger som senior i sprint-OL 

Foto: Svenska Orienteringsförbundet 

Orientering har en gammal och framgångsrik tradition i Freluga där namn som Martin Rehn-
vall, Erik Brickman och bröderna Rolf och Folke Lysell är aktade namn i orienteringssveri-
ge. Folkes bägge tvillingsöner Jesper och Jerker har nu fört traditionen vidare och framförallt 
Jerker gör snart sin andra VM-start, då han är uttagen i sprintorientering. 

Nyligen vann Jerker den TV-sända världscuptävlingen från de centrala delarna av Göteborg 
där TV-publiken kunde följa löparna via GPS-sändare. Det blev en rafflande och spännande 
tävling som påminner om skidsprint, då det gäller att skaffa sig så god position som möjligt 
inför spurten.  Jerker  tog hem segern i kamp med hela världseliten efter ett taktiskt mycket 
väl genomfört lopp. I sprintorientering gäller det att fatta mycket snabba beslut eftersom det 
oftast är sekundstrider som avgör och man måste naturligtvis även ha orienteringstalang för 
att snabbt se bästa vägval till kontroller. 

Just media är ju en viktig del i varje idrottsgren för att göra sporten intressant för sponsorer 
och GPS-sändare kan göra orienteringssporten mer intressant för den oinvigde. Jerker har 
sponsring i form av tränings- och tävlingsutrustning från tillverkare, vissa stipendier samt 
stöd från moderklubben Rehns BK och Svenska Orienteringsförbundet. Det går runt men 
inte mer för Jerker som lägger ner så mycket tid på träning och tävling att han bara hinner 
med sina studier på halvtid. Det är bara en handfull orienterare i världen som kan leva på 
Orientering som tex Schweiziskan Simone Niggli-Luder som är ett mycket stort namn i id-
rottssammanhang i hemlandet. Förhoppningarna är dock att TV-sändningarna skall utveckla 
sporten i samma riktning som t ex skidskytte. 

Även om Jerker profilerat sig i just sprintorientering som mest bedrivs i städer och parker 
och som innebär mycket asfaltlöpning, så satsar han lika mycket på traditionell Orientering  
och där är han ett riktigt toppnamn i Sverige. Träningsmängden uppgår till två pass om da-
gen och 15-20 timmar i veckan. VM avgörs 13-20 augusti i Frankrike. 



Fakta Niklas Källänge Nilsson 
Klubb: Bollnäs GK 
Ålder: 18 år 
Bor: Halmstad 
Yrke: Studerar på golfgymnasiet i Halmstad med ett år kvar 
Meriter: 
En ungdomslandskamp i Tyskland 
En ungdomslandskamp i Italien där Sverige vann över Skottland, Italien och Frank-
rike 
Halmstadsmästare 
30:e plats på deltävling i Nordea Tour som är den största touren i Sverige för de 
bästa spelarna utanför Europa- och PGA-touren (tilldelades ett ”Wild-card”) 

Huruvida Freluga tidigare fostrat någon storspelare i Golf ska artikelförfattaren låta vara osagt, 
men nu håller Niklas Källänge-Nilsson på att sätta Freluga på världskartan när det gäller Golf. 
Niklas har redan representerat Sverige i två ungdomslandskamper i Tyskland och Italien, den se-
nare med vinst som följd. 
 
18-årige amatören Niklas har precis avslutat den andra årskursen på golfgymnasiet i Halmstad där 
han läster det samhällsvetenskapliga programmet (amatör i detta fall innebär att han inte får ta 
emot prispengar). Parallellt med detta tränar han Golf i Halmstad där förutsättningarna för ratio-
nell träning är betydligt bättre än i Bollnäs, även om den senaste vintern var besvärlig. Som mål 
har han att kunna leva på sin sport i framtiden. 

I de långsiktiga planerna efter gymnasiet planerar Niklas att försöka ta sig in på college i USA för 
att ytterligare utveckla sig som golfare. Då måste han enligt reglerna vara amatör och får istället 
förlita sig på stipendier från colleget i USA. Meritmässigt uppfyller han kraven för intagning. 

Niklas har för närvarande ett handicap på 0,7 och hans styrka är hans stabila spel rent tekniskt, bra 
puttning och framförallt ett bra psyke för denna nervpåfrestande sport, där det gäller att hålla borta 
de negativa tankarna. Träningsmängden uppgår till 15-20 timmar i veckan och under säsong trä-
nas mest närspel i form av inspel från ca 100 meter. Eftersom tankeverksamheten kan vara ett 
synnerligen störande moment i denna sport då en golfspelare själv sätter bollen i rörelse, har Nik-
las övergått till en annan ung italiensk golfares (Matteo Manassero) metoder att slå till bollen så 
snabbt som möjligt, innan de negativa tankarna hunnit slå till. Återstår att se hur väl detta försök 
utfaller. 

Ett annat mer kortsiktigt mål är att försöka ta sig in som fullvärdig medlem på den största proffs-
touren i Sverige nämligen Nordea Tour, där kvalet kommer att avgöras i Skåne i oktober. 







En tur med Hurtigrutten 
 
Vi bestämde oss för att åka en resa med Hurtigrutten i vintras så vi anmälde oss till en 4-dagarsresa 
med Lönns buss. Själva bussresan var ingen höjdare när man som jag har anlag för åksjuka och inte 
fick boka en plats så att man kunde se vägen. Annars var det en jättefin resa och vi fick se mycket fin 
natur. Vi åkte efter smala, krokiga vägar och det var backe upp och backe ner. Tunnlarna tappade vi 
räkningen på när det var så många efter vägen. 
 
Efter många timmars bussresa kom vi så småningom till Geilo där vi skulle sova första natten på ho-
tell. Dag två upp klev vi upp tidigt för att åka vidare mot Bergen där vi skulle gå ombord på Hurtig-
rutten. Vägen dit gick över Hardangervidda och det var en dag med oslagbar natur. Eftersom det var 
klart väder såg vi Hardangerjökuln, en glaciär långt bort i fjärran. Sedan blev det fler krokiga vägar 
och ibland funderade man om bussen skulle orka upp för det gick så sakta. På ett ställe fick bussen 
åka en färja för att komma fram. Så småningom kom vi fram till Bergen. Där fick vi lite egen tid så 
att vi kunde leta oss något att äta och strosa runt lite. Klockan tre skulle vi få en lokal guide som visa-
de oss runt på en 2-timmarstur och berättade om allt sevärt i Bergen. Turen slutade vid Hurtigrutter-
minalen, så där gick vi ombord när alla formaliteter var klara. 



När vi letat oss fram till våra hytter och fått våra väskor, kunde vi gå till matsalen för att äta. Midda-
gen bestod av buffé så det var bara att förse oss av läckerheterna. Båten skulle avgå kl. 20.00 så vi 
tog oss upp på däck för att se allt det vackra. Det dröjde inte länge förrän kapten ropade ut att de hade 
problem med en lastlucka så att vi skulle bli försenade och medan vi väntade så fick vi bekanta oss 
med utsikten i hamnen så länge. 
 
Så äntligen efter två timmars försening gled vi ut från hamnen. Vi fick se blånande fjäll, kobbar, skär 
och ett intensivt blått hav. Till slut var man ändå tvungen att krypa till sängs fast man helst hade stan-
nat uppe för att inte missa något av allt det vackra. Efter frukosten dag tre letade vi oss upp på däck 
för att än en gång få njuta av sol och utsikt. Den här dagen skulle vi åka på Geirangerfjorden, den 
vackraste av Norges fjordar sägs det, och visst var den det. Strax innan vi kom till Geiranger som 
ligger vid fjordens slut störtade vattenfallet Sju systrar sig utför fjället och mitt emot rann även fallet 
Friaren ner. 
 
Båten kunde inte gå in till kaj i Geiranger så de som skulle kliva på eller av där fick slussas med en 
mindre båt. När allt var klart vände vi ut mot havet igen. Efter en dag på soldäck var det dags att göra 
sig i ordning för middagen. Väl i hytten och efter en titt i spegeln, ”Hjälp” en nykokt kräfta! Jag var 
pionröd i ansiktet och det hettade, men det var bara att bita ihop och gå till matsalen när vi var klara 
för där serverades en trerättersmiddag. 
 
När vi ätit och lämnat plats till nästa gäng tog vi själva plats i panoramasalongen där vi kunde se på 
allt det vackra. När solen krypit ner i havet vid halvtolvtiden var det åter dax att leta oss fram till hyt-
ten för några timmars sömn. Kvart över åtta skulle Hurtigrutten komma till Trondheim som var vårt 
slutmål. Vi skulle gå av där för att åter sätta oss på bussen för att åka hemåt, men först var vi till Ni-
darosdomen innan vi tog en tur till Trondheim för att se den gamla bebyggelsen. 
 
Till slut var det bara att vända hemåt över Storlien, Åre och Östersund. När vi åter var hemma igen 
var vi trötta men med många fina minnen. 

Carin Hed 





Jesper vann  
Freluga Masters 
 
Jesper Hansson krossade allt motstånd på Frelu-
ga Masters den 30 juli. Jesper som nyligen börjat 
med golf noterade imponerande 51 nettoslag på 
Söråkers GK. Av bara farten tog även Jespers 
gäng hem lagtävlingen. 
 
De som är med på Freluga Masters har fått sett 
det mesta genom åren. I år spelade Peter Parne-
borg  i Foppa-tofflor och var därmed nästan i 
klass med ”Brönar-Olle” som ett tidigare år kom 
med både vänster- och högerklubbor eftersom 
han inte visste åt vilket håll han spelade ifrån. 
 
Nästa år firar Freluga Masters 20-årsjubileum 
med stor baluns och det kommer att arrangeras 
av årets tvåor i lagtävlingen, Lag 
Björn.Carlqvist. 
 

 

  1. Jesper Hansson 51 

  2. Rose-Marie Bergman 58 

  3. Stefan Eriksson  59 

  4. Per Nilsson 60 
  5. Björn Carlqvist 60 

  6. Johan Larsson 62 

  7. Annika Källänge 63 
  8. Elisabeth Persson 63 

  9. Tobias Parneborg 64 

10. Niklas Källänge-Nilsson 66 
11. Jonas Källänge-Nilsson 66 

12. Pontus Larsson 66 

13. Stefan Larsson 66 

14. Berit Bolin 66 

15. Ingrid Olsson 66 

16. Håkan Persson 67 

17. Mats Hagman 67 
18. Kenneth Engström 68 

19. Anders Perzon 68 

20. Gunnar Olnils 69 

21. Kalle Larsson 70 

22. Eva Abrahamsson 71 

23. Stisse Valfridsson 72 
24. Peter Parneborg 75 

  Prislista 

Alltid lika glad Stisse i fantasifull kreation 

 Jesper Hansson segrare 2011 Freluga Masters 

 



Lagtävling 
 

1 Lag Gunnar 60 p 

2 Lag Björn 54 p  
(Nästa års arrangörer) 

3 Lag Per 52 

4 Lag Stefan E 52 

5 Lag Stefan L 48 

6 Lag Mats H 48 

Segrare lagtävling :  
Rose.-Marie Bergman, Niklas Källänge- 
Nilsson, Gunnar Olnils och Jesper  
Hansson.  
Närmast hål:  
Rose-Marie Bergman 1,12 m  

Peter Parneborg i ”foppatofflor” har lyckats få till 
en birdieputt som han  tyvärr missade. 

Prislista 

Mats Hagman väntar på sämre väder och bättre 
tider. 



Fjärde hålet där Rose-Marie närmast ka-
meran lagt sin boll till vinst i närmast-hål-
tävlingen.  Övriga lagmedlemmar letar 
bollar i vattenbrynet 

Lag Stefan L inför start. Fr v Berit 
Bolin, Peter Parneborg, Håkan 
Persson och Stefan Larsson 

Arrangörerna hade ett mycket välfyllt pris-
bord tack vare välvilliga sponsorer. På bil-
den tar Mats Hagman emot sitt pris 



 
En kväll i början av juli cyklade jag iväg till Tupps. 
Solen sken och Petters rappande hördes över nejden. 
Kerstin Perzon och jag hade planerat göra en intervju 
med hennes grannar. Nu är ju Therese Thureson och 
Pär Robertsson-Ståhl och lille sonen Liam Ståhl inte 
helt nyinflyttade. De flyttade till Freluga redan juni 
2010 till en lägenhet som de hyr av Åsa Svedberg och 
Peter Parneborg. De har tidigare bott på Slottet i dalen 
där de också trivdes bra. I och med Liams födelse så 
blev de lite trångbodda och ville också flytta ner på 
marken. 
 
Therese är 25 år och arbetar inom hemtjänsten. Just nu 
är hon planerare vilket innebär att hon planerar och 
samordnar sina kollegors arbetsuppgifter. Största in-
tresset är hästar. Tidigare har hon haft egen häst men 
sålde den när Liam föddes. Nu sköter Therese sin 
halvsysters häst, Rouge Gan, som också bor hos 
Tupps. Therese har anknytning till Freluga. Hon är 
uppvuxen i Stagården och hennes mamma kommer 
från Sörbo. 
 

 
Pär, 21 år, är uppvuxen i Lottefors. Han arbetar som 
ställningsbyggare och är anställd hos Hälsinge bygg-
nadsställningar. Just nu arbetar han i Stockholm med 
den stora multiarenan, Swedbankarenan. På fritiden 
motionskör Pär crosscykel. 
 
Liam, 17 månader, har för närvarande dagisplats på 
Rensbackens förskola men skall inom kort byta till 
Montessoridaghemmet på Granberg, vilket hans mam-
ma och pappa ser fram emot. Till familjen hör också 
katten Turbo. Han ville inte vara med på familjefotot. 
 
Välkomna som Frelugabor! 
 
       
    Birgitta L och Kerstin P 
 
PS Är Du nyinflyttad i Freluga, Edstuga eller Mö-
dänge? (Eller om vi har missat att komma på nyinflyt-
tadintervju) hör gärna av Dig till någon av oss i Bytid-
ningen. DS 
 

NYINFLYTTADE I FRELUGA  



Kyrkbåtsrodd 
 

Den här sommaren har kyrkbåtsrodden varit på onsdagskvällar. Själv har jag varit mindre aktiv men 
tänkte att jag måste ut en kväll och ro så jag åkte till båthuset för att få vara med på en av roddturer-
na. 
 

Bettan skulle styra den här kvällen. När jag kom ner till båthuset stod ett gäng som ville ut och ro. Ett 
ansikte bland roddarna verkade bekant och efter en stund kom jag på var jag sett honom. Det var ju 
Steve Thoreson från TV-programmet Talang 2010. 
 

Väl nere i båten fick vi se att den tog in lite vatten då en spricka i en bräda högt upp gjorde att vattnet 
rann in. Bäst var att ta med sig något att ösa med. 
 

Vi rodde uppströms mot Mödänge. Vid golfbanan stannade vi till för fikapaus och passade även på 
att ösa ur båten som nu hade tagit in lite vatten. Steve hade på vägen uppströms gett prov på sin skö-
na stämma. När vi vände hemåt igen sjöng han för oss i båten och alla andra efter älven som ville 
höra på. 
 

Det var tur att jag åkte iväg för att ro för det var en kväll man inte velat missa. Ni som inte var där får 
kanske chansen en annan gång. En sak är säker, jag kommer att ro fler kvällar igen så jag inte missar 
något. 

Carin Hed 

Bokning av båt: 
Rosemarie Alfredsson 0278-39163 

Bli Medlem: 
Medlemsavgift 125 kr/familj eller 75 kr/pers. 
Medlemmar får ro så mycket de vill utan extra kostnad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tack så hjärtligt mycket alla som redan är med. Ditt stöd behövs även i fortsättningen för 
att Hilma skall leva vidare med alla aktiviteter för oss bybor och framförallt våra barn och 
ungdomar. 
 
Ni som vill vara med kan höra av er till Kerstin Perzon, tel. 30158  eller 070-6295638, så ser 
hon till att ni får möjligheten att vinna. 

 

Mer vinster till  
glada vinnare… 
Mer pengar till Hilmas… 
Du är väl också med? 

 

Det finns bara vinnare i det här spelet! 
Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att prova lyckan i lotteriet.  
För närvarande så är det 50 st nummer som deltar så chanserna att vinna är hur stora som 
helst. Insatsen är 50:-/mån  men det går att betala för flera dragningar framåt i tiden, hur många 
bestämmer du själv (t ex 300:- = 6 månader). 
Då är man automatiskt med i de 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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinnare Maj 
 
Barbro blev jätteglad över vinsten och tänker 
lägga alla pengar på spik och brädor. Ett nytt 
trägolv på uteplatsen skall det bli av vinsten 
som kom till nytta och nöje direkt. 

Maj 2011 
1:a pris 910 kr Lott nr 34  Barbro Larsson  
2:a pris 195 kr Lott nr  36     Arne Larsson 
3:e pris 130 kr Lott nr 42   Ulf Abrahamsson  
4:e pris   65 kr Lott nr  94      Peter Eriksson 

Vinnare Juni 
 
Tommy jublade när han fick besked om högsta 
vinst och pengarna tänker han använda till 
shopping och eventuellt bjuda ut frun på 
restaurang någon kväll. Det har han verkligen 
gjort rätt för efter en hård skådespelarsäsong på 
Finnskogsteatern. 

 Försommarens vinnare 2011 presenteras här nedan: 

April 2011 
1:a pris  910 kr Lott nr 41  Iris Eriksson  
2:a pris  195 kr Lott nr  58     Lena Bertilsson 
3:e pris      130 kr Lott nr   9   Åke Gunnarsson  
4:e pris       65 kr Lott nr 24    Peter Eriksson 

Vinnare April 
 
Iris var i full färd med att stapla ved hemma på 
gården när Bytidningen kommer med checken. 
Pengarna skall användas till en finare middag på 
någon restaurang. 
 
 

Juni 2011 
1:a pris  910 kr Lott nr 113 Tommy Söderlind  
2:a pris  195 kr Lott nr 155 Jan Parneborg 
3:e pris  130 kr Lott nr 105   Håkan Jonsson  
4:e pris    65 kr Lott nr 103    Elisabeth Persson 
 

 

 

 



Inga Björk från Hängsjön i Bollnäs har startat 
loppis i Gamla affären på Freluga gård. Det 
är ett helt hushåll som skall säljas ut så det 
finns allt mellan himmel och jord att fynda.  
 
Hon har varit en storsamlare på elefanter och 
äggkoppar och har även en jättesamling av 
tomtar som kommer att säljas på julmarkna-
den i advent.  

Hela september kommer det att vara öppet 
från torsdag till söndag kl. 14 – 17.  
 

Frelugas egen loppis 

 
Dator HP PRO 3125 MT AMD 3.0 GB/320 W7P Inkl tangentbord HP standard keyboard 
svensk USB# Nya i kartong  Pris:2500:- 
 

Skärm BENQ G925HDA 18,5'' WIDE TFT BLACK , Ny i kartong   Pris:500:-
 

Skrivare Canon Pixma IP2700 Använd ett fåtal gånger  Pris:300:- 
 

Router D-link DIR-300 wireless router Ny I kartong  Pris: 75:- 
 
Vid intresse ring Stefan Larsson 30158 eller 070-39390158 

Först till kvarn……. 
Byalaget säljer till reducerat pris 





  Freluga Trädgårdsscen 2011 



Tack  
för  alla  
magiska kvällar 
i er underbara 
trädgård! 



 Lilla nöjessidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjoho…vete katten hur detta slutade… 

En man bärs in på akuten med benbrott, blåslagna ögon och en golfklubba 
virad runt halsen. 
- Vad har hänt? frågar läkaren. 
-Jag spelade en runda golf med min fru när han slog ut bollen i en kohage. 
Vi gick ut i hagen och letade efter bollen och då såg jag att en av korna 
hade något vitt där bak. Jag gick dit och lyfte på kossans svans och där 
satt mycket riktigt en golfboll med min frus initialer på.  
Jag höll fortfarande upp kosvansen när jag ropade till min fru  
”Den här ser ut som din!” Sen minns jag inget mer… 

Snart är det dags för jakttider….. 
 
Två män är ute i skogen för att jaga. 
Plötsligt snubblar den ene och faller 
ner på marken till synes livlös. Han 
verkar inte andas och ögonvitorna 
syns. Den andre skyndar sig att ringa 
112 på sin mobil. 
-Ja hallå, min kompis bara föll ihop i 
skogen, jag tror att han är död. Vad 
ska jag göra? 
-Försäkra dig först om han är död. 
Det blir tyst och sen hörs ett skott, 
varefter mannen kommer tillbaka: 
-Okej, och sen då? 






