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       VÄLKOMNA TILL      
  bygden

           Färila tel. 211 30. Öppet: 8-21

Gilla oss på facebook.

l Egentillverkade charkprodukter
  t.ex. Färilakorven, Zorrogrillare mm
l Delikatessdisk med personlig service
l Kallskuret och färdiglagat
l Tillbehör till grillen
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      HOS OSS
får du lite mer...
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       VÄLKOMNA TILL      
  bygden

& FÄRILAVECKAN SOM LEVERERAT
    I DRYGT 50 ÅR
Nog är det lite speciellt att vara med om en Färilavecka?
Jag tycker i alla fall det. Och inte nog med det, en massa roliga saker
händer också under sommaren både före och efter vår bygdevecka som 
har drygt femtio år på nacken! Efter en pandemi och med krigsmullret i öster 
trotsar vi det onda och fi rar vår Färilavecka ännu en gång. Det blir samma 
älskade blandning som förr av fi skedag, musik i kyrkan, Stocksbodag, 
Valla Open och självklart den uppskattade karnevalen, som dessutom 
fi rar sjuttio år! Vilken fest! 
 Till detta kommer en del nytt. Veckan inleds med padelturnering som 
fortgår några dagar och då vi också får möjlighet att prova på denna nya 
lite annorlunda sport. Nytt är också Färila Pride, som bidrar med olika 
events utströdda över hela veckan. Eller vad sägs om Regnbågsloppet 
längs elljusspåret? 
 Om du sedan vänder blad och läser under ”Andra arrangemang som-
maren 2022” så ser du att vi också gör reklam för årets Loosvecka som 
kommer direkt efter Färilaveckan. Vi har bestämt att vi vill ha det så, att Färila 
och Loos ger varandra draghjälp. Därför har vi nu sett till att Färilaveckan 
och Loosveckan aldrig mer kommer att krocka, utan Färilaveckan infaller 
från och med i år alltid vecka 28 och Loosveckan vecka 29. Det gör att 
den som har sitt hjärta i båda bygderna kan  avnjuta båda veckorna i följd!
               Med det vill jag önska dig som bor i Färila, besöker Färila eller kanske 
     funderar på att fl ytta till Färila, en riktigt  fi n sommar.
                      Mattias Haglund, ordf. FärilaRådet
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Färilaveckan alltid i Juli 4

Mikael Haglund: 070-293 66 96

TRANSPORT, TIMMER & GRUS  -  BESTÄLLNINGTRAFIK, BUSS  -  UTHYRNING, LOKALER  -  BAKBETTET, TILLVERKNING & FÖRSÄLJNING 

FÖRSÄLJNING AV BERGKROSS

11-19 juli 2009

40 år

För nära samarbete med en framåtriktad, 
aktiv rådgivning & kunden alltid i centrum!

, Sjölunds Ekonomibyrå  ●  Färila, tel. 0651-209 90  ●  Funäsdalen, tel. 0684-290 09 ● E-mail: info@sjolunds.com

Kvalificerade ekonomitjänster
För företag, främst små och medelstora samt privatpersoner. 
Här får du en egen ekonomiavdelning, men betalar bara 
för den tid du utnyttjar.
Bokslut 
För allt från den lilla firman, eller lant-/skogsbruket, till koncernen.
Löpande bokföring
Här får du hjälp och ordning på leverantörs- och kundreskontra.
Budgetarbeten
Här kan du se om kommande investeringar är lönsamma.
Rådgivning
Inom ekonomi, skatter och juridik.
Bolagsbildningar
Och rådgivning kring detta. 
Lönehantering
Till fasta priser.
Ekonomichef att hyra
För företaget som är för stort för att vara utan ekonomichef. 
Men kanske inte fullt så stort för att anställa en.

För nära samarbete med en framåtriktad, 
aktiv rådgivning & kunden alltid i centrum!

Vi ser fram emot ett fortsatt 
och givande samarbete 
med alla våra kunder.
/Lasse, Elisabeth, Björn, Elin, Fredrik, 
Sofia, Robin, Anna-Carin, Edvin, Anki

Alla dagar under Färilaveckan
Kyrkstallarna
Kultur från igår och idag. Utställning och försäljning 
av hantverk och slöjd, föremål till bruk och till lyst. 
Öppet: Lördag 9/7 11.00-16.00, söndag 10/7-lördag 16/7  kl. 12.00-16.00. 
Välkommen att göra ett besök!
Hembygdsgården 
Lunchservering: Söndag, måndag, onsdag, torsdag kl. 11-14.
Tisdag: kaffeservering med bröd.
Utställning av Färiladräkten i Lillstugan.
Öppet i Halversgården, i kornlada och sockenmagasin med samlingar.
Guidad visning av museikraftverket från 1918 i Stocksbo
Ring Staffan på 070-2610929. Skyltat från Öjungsvägen och Lillåkersvägen. 
Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag.
Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
Servering med lunchmeny onsdag 13/7-lördag 16/7. Öppettider: 11-18.
Servering med kvällsmeny onsdag 13/7-fredag 15/7. Öppettider 18-21.
Guidning på Ängratörn
Alla dagar kl. 12.00-16.00. 
Tantmuséet Hovra
Filial under Färilaveckan med “Hemgjort” med allt från hantverk till hembakt. 
Dessutom Tårtkafé som vanligt. “Hemgjortfi lialen” och kaféet öppet kl. 12 – 16. 
Muséet och Loppisen stänger sent-öppnar tidigt.
Färila Sim– och sporthall 
Håller öppet.
Färila kyrka
Vardagar öppet kl. 9.00-15.30. Utställning av årskurs 7, Färila skola. 
Elevernas förslag till logotyp för Färila Pride.
Kårböle stavkyrka
Öppen dagligen.
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Albert Viksten Sällskapet
www.albertviksten.se

Albert Vikstentorpet
Ängratörn

Guidning 
varje dag juli månad 

kl.12-16

Albert VikstentorpetAlbert Vikstentorpet
Utfl yktsmål

www.farilamunhalsa.se

Annbacksvägen 14, Färila
(i anslutning till hälsocentralen)

Tel 0651-200 40

Följ oss på Facebook
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BARA TANDVÅRD.
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Annbacksvägen 14, Färila, Tel. 0651-200 40

www.farilamunhalsa.se

Annbacksvägen 14, Färila
(i anslutning till hälsocentralen)

Tel 0651-200 40

Följ oss på Facebook

www.farilamunhalsa.se

Annbacksvägen 14, Färila
(i anslutning till hälsocentralen)

Tel 0651-200 40

Följ oss på Facebook

BARA TANDVÅRD.

INGET TILLSATT SOCKER.

Gammeldags rökt 
 ...på bädd av alspån 
    6-9 dygn.

Färila, tel. 211 00
www.bjorkco.se ● Gilla oss på facebook. 

Välkommen in i butiken!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Vi har menyn som  passar alla

GAMMAL SOM UNG
MITT I BYN.
Öppettider: Mån 10-14, Tis-Sön 10-20. Tel. 0651-203 86.
Arnes Gatukök, Härjedalsvägen 165, 827 60 Färila
Vi har under en 5-årsperiod utvecklat och utökat verksamheten på Arnes Gatuukök.
Vi vill tacka för förtroendet vi fått från ortsbefolkningen och kan idag erbjuda en bred meny / Maj & Pham

● Asiatisk Wok ● Dagens med husmanskost ● Kebab ●  Hamburgare ● Grillade rätter
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Färilaveckan alltid i Juli

11-19 juli 2009

40 år

Fredag    8 juli 
15.00-22.00    Färila Padel Summer Open    
        Gruppspel herr & dam. Kom och se populära sporten Padel live. 

Lördag    9 juli
08.00-22.00    Färila Padel Summer Open    
        Gruppspel herr & dam.
        Kom och se den populära sporten Padel live.
11.00-15.00    Invigning, Lions dag i Färebyparken
        Färilaveckan invigs kl. 13.00. Godaste kôlbullarna i Sverige! 
11.00-     Forbondetåg genom byn
        Forbönderna anländer till kyrkstallarna kl. 11. Färden fortsät-
        ter genom byn. Försäljning av glöhôpper, forbondekorv m.m.
        Dans på Näsbergs loge

Söndag   10 juli
10.00-16.00   Storloppis på Färilaparken    
        Största loppmarknaden i kommunen. 
        Arrangemang i samarbete mellan Färila IF 
       och Magnus Andersson. Servering av kôlbulle. 
          Anmälan & info: 070-307 58 00.
11.00-14.00   Lunchservering på Hembygdsgården   
          Plommonspäckad fl äskkarré med potatis, 
          kokta grönsaker och gräddsås. Hovdessert. Pris: 150 kr.
          Dräktutställning i Lillstugan.
13.00     Invigning av folkdräktutställning   
          I lillstugan på Hembygdsgården.    
 14.00-19.00   Färila Padel Summer Open    
          Slutspel herr & dam. Kom och se populära sporten Padel live.

Måndag   11 juli
11.00-15.00  Barnens Dag på Färila IP   
 11.00-14.00   Lunchservering på Hembygdsgården   
          Kycklinggratäng med ris eller kokt potatiis. Bärpaj. Pris: 150 kr
12.00-12.30  Lunchmusik i Färila kyrka med hemliga gäster
          Fri entré. Färila-Kårböle församling. Välkomna!
14.00-19.00   Öppet Hus på Färila Padel Summer Open
          Kom och prova på sporten som paassar alla åldrar. thermia.se

Dags för ny
värmepump
Bra för din plånbok – och miljön

Kontakta oss 
för ytterligare info.

Nu utökar vi vårt redan tidigare välfyllda trygghetspaket med 10 års garanti på varmvattenberedaren*. 

Det är vi ensamma om i branschen, precis som Thermia Trygg – vårt trygghetspaket som täcker alla delar i 

din värmepump upp till 14 år. Läs mer om Thermia Trygg och våra topptestade värmepumpar på thermia.se.

NYHET! 
ÄNNU TRYGGARE VÄRMEPUMPAR.

*Gäller Thermias alla villavärmepumpar med enkelmantlad varmvattenberedare, producerade från och med februari 2013.

ALLT INOM VVS & VITA VAROR

Tel 0651-204 29, 203 71

Petra
070-30 55 346 
www.studio186.se

Johanna & Frida 
Härjedalsvägen 163B, Färila, 070 269 23 23 
facebook.com/lovliehair
instagram: lovlie_hair

Pellbacken, Stocksbovägen 26 ●  827 62 Färila ● www.fariladack.se

● Däckservice ● Försäljning ● Förvaring ● Jourservice

Välkommen in 
för pris-
uppgift!

SNART DAGS FÖR ODUBBAT...
TÄNKTE VÄL DET...VÄLKOMMEN TILL OSS!

Bil- och fritids
BATTERIER

 VI HAR ALLTID VÅRKAMPANJ

SOM PASSAR FÖR ALLA!
VI HAR DÄCKEN    

MICHELIN 
CROSS CLIMATE 2
en mästare på den europeiska All-Season marknaden. 
Ger ökad säkerhet från tidig vår till sen höst.

6
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Färilaveckan alltid i Juli 8

11-19 juli 2009

40 år

Tisdag     12 juli     
10.00-16.00  Stocksbodagen   
          Café på Stocksbo skola 10.00-16.00
          Ankrace i Stocksboån. Köp en anklott och se om  just din bad-
          anka är snabbast utför ån! Fina priser. 2-3 heat. Första heatet 
          startar 11.00. Andra heatet ca 12.30. Servering av kolbullar. 
          Tipsrunda runt byn 10.00-1 6.00.    
          Museikraftverket från 1918, 10.00-16.00. 
          Guidad visning kl. 10.00, 11.30, 14.30. 
          Visning övriga dagar kontakta Staffan Olsson 070-2610929
          Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag 
11.00-15.00  Färiladräktens dag på Hembygdsgården
          Dräktutställning. Dräktklädda välkomnas särskilt.
          Kaffeservering med smörgås/kaffebröd. Ostkaka med saftsås.
13.00     Föreläsning om Färiladräkten av Karin Haglund 
          och Anna Lindqvist.
12.00     Schlagerkavalkad De Luxe i  Färila kyrka  
          Konsert med Lillemor Håkansson, Karin ”Roxy” Nilsson, 
          Karin Johansson, Anders Kollin sång, Jonas ”Plonke” Eriksson 
          sång och gitarr, Adam Falk blåsverk, Oskar Eriksson bas,
          Peter Subäck klaviatur, Stefan Valsberg slagverk, 
          Ann-Christin Svedman musikalisk ledning. Mattias Haglund.
          Vi bjuder på schlagers genom tiderna! Fri entre´-Kollekt.
13.00             Mopedcruising
          Start vid Ygs bygdegård. Vi följer Skästravägen till sågen i
          Sjövästa, höger på Svartvallsvägen till Stråsjövägen, höger  
          mot Stocksbo. Målgång och fi ka vid nostalgimacken i Stocksbo
          Ingen avgift, inga priser. Eget fi ka. Uppsamlingsbil för trasiga  
          mopeder. Välkomna!
19.00     Schlagerkavalkad De Luxe i  Färila kyrka

Onsdag    13 juli
09.00-16.00  Street Week på Färila Raceway, Fönebasen 
          Färila Raceway på Fönebasen är den 3:e av 5 banor som besöks. 
          Bilarna körs för egen maskin mellan tävlingsbanorna.
11.00-14.00  Servering på Hembygdsgården
          Pärgröt och fl äsk. Rabarbersoppa. Pris 150 kr. 
          Tunnbrödsförsäljning.
11.00-21.00   Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
            Servering med lunchmeny 11-18.
               Servering med kvällsmeny 18-21. 
11.00-15.00  Fiskets Dag vid Skålsjön
          Traditionsenlig Fiskets dag vid vackra Skålsjön i Näsberg 
          med sportfi sket i fokus. En dag för hela familjen. Gratis fi ske 
          f ör alla kl. 11-15.  Alla barn fi skar gratis ur kasse.   
          Fri entré och parkering. Välkomna!
12.00-12.30  Lunchmusik i Färila kyrka med hemliga gäster
          Fri entré. Färila-Kårböle församling. Välkomna!
 15.30-17.30  Färila Pride Regnbågsfest på Färila Hembygdsgård
          J ämställdhetstal av Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt
          Initiativ och tal av Gaya Svahn, Int. Kvinnoföreningen
          i  Ljusdal. Livemusik på scenen med Then Jammers och Dörgva. 
          Pridetält. Regnbågsfl aggor till alla barn. Ta med picnic!
          Fri entré. Arr: Diskrimineringsbyrån Gävleborg.
18.00-20.00   Färila Pride: Sommarkväll på verandan, Valla
           Hembygdsgården, Valla. Musik med trubaduren Anders Kollin,
           grillmästaren erbjuder grilltallrik och drycker, överrasknings- 
           gäster. Kom å njut skönt regnbågshäng på sommarverandan 
          för alla! Fri entré. Arr: Diskrimineringsbyrån Gävleborg.

Nästan..!!
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Mitt i Färila Tel. 0651-210 60. Mån-fre 8-17, lör 9-15
info@kakfen.se

till oss!

 stenugnsbakat 
 matbröd, kaffebröd 

för beställning samt smörgåsförsäljning.

Karnevalslördagen 20/7 
Karnevalslördagen 16/7 har vi öppet 9-16

Tisdag     12 juli     
10.00-16.00  Stocksbodagen   
          Café på Stocksbo skola 10.00-16.00
          Ankrace i Stocksboån. Köp en anklott och se om  just din bad-
          anka är snabbast utför ån! Fina priser. 2-3 heat. Första heatet 
          startar 11.00. Andra heatet ca 12.30. Servering av kolbullar. 
          Tipsrunda runt byn 10.00-1 6.00.    
          Museikraftverket från 1918, 10.00-16.00. 
          Guidad visning kl. 10.00, 11.30, 14.30. 
          Visning övriga dagar kontakta Staffan Olsson 070-2610929
          Stocksbo-Åbo-Brinnasen byalag 
11.00-15.00  Färiladräktens dag på Hembygdsgården
          Dräktutställning. Dräktklädda välkomnas särskilt.
          Kaffeservering med smörgås/kaffebröd. Ostkaka med saftsås.
13.00     Föreläsning om Färiladräkten av Karin Haglund 
          och Anna Lindqvist.
12.00     Schlagerkavalkad De Luxe i  Färila kyrka  
          Konsert med Lillemor Håkansson, Karin ”Roxy” Nilsson, 
          Karin Johansson, Anders Kollin sång, Jonas ”Plonke” Eriksson 
          sång och gitarr, Adam Falk blåsverk, Oskar Eriksson bas,
          Peter Subäck klaviatur, Stefan Valsberg slagverk, 
          Ann-Christin Svedman musikalisk ledning. Mattias Haglund.
          Vi bjuder på schlagers genom tiderna! Fri entre´-Kollekt.
13.00             Mopedcruising
          Start vid Ygs bygdegård. Vi följer Skästravägen till sågen i
          Sjövästa, höger på Svartvallsvägen till Stråsjövägen, höger  
          mot Stocksbo. Målgång och fi ka vid nostalgimacken i Stocksbo
          Ingen avgift, inga priser. Eget fi ka. Uppsamlingsbil för trasiga  
          mopeder. Välkomna!
19.00     Schlagerkavalkad De Luxe i  Färila kyrka

Onsdag    13 juli
09.00-16.00  Street Week på Färila Raceway, Fönebasen 
          Färila Raceway på Fönebasen är den 3:e av 5 banor som besöks. 
          Bilarna körs för egen maskin mellan tävlingsbanorna.
11.00-14.00  Servering på Hembygdsgården
          Pärgröt och fl äsk. Rabarbersoppa. Pris 150 kr. 
          Tunnbrödsförsäljning.
11.00-21.00   Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
            Servering med lunchmeny 11-18.
               Servering med kvällsmeny 18-21. 
11.00-15.00  Fiskets Dag vid Skålsjön
          Traditionsenlig Fiskets dag vid vackra Skålsjön i Näsberg 
          med sportfi sket i fokus. En dag för hela familjen. Gratis fi ske 
          f ör alla kl. 11-15.  Alla barn fi skar gratis ur kasse.   
          Fri entré och parkering. Välkomna!
12.00-12.30  Lunchmusik i Färila kyrka med hemliga gäster
          Fri entré. Färila-Kårböle församling. Välkomna!
 15.30-17.30  Färila Pride Regnbågsfest på Färila Hembygdsgård
          J ämställdhetstal av Teysir Subhi, partiledare för Feministiskt
          Initiativ och tal av Gaya Svahn, Int. Kvinnoföreningen
          i  Ljusdal. Livemusik på scenen med Then Jammers och Dörgva. 
          Pridetält. Regnbågsfl aggor till alla barn. Ta med picnic!
          Fri entré. Arr: Diskrimineringsbyrån Gävleborg.
18.00-20.00   Färila Pride: Sommarkväll på verandan, Valla
           Hembygdsgården, Valla. Musik med trubaduren Anders Kollin,
           grillmästaren erbjuder grilltallrik och drycker, överrasknings- 
           gäster. Kom å njut skönt regnbågshäng på sommarverandan 
          för alla! Fri entré. Arr: Diskrimineringsbyrån Gävleborg.

Vi erbjuder
à la carte
Pastarätter 
Dagens lunch
Hamburgermeny
Barnmeny
Sallader
kebab
Även take away!

Härjedalsvägen 175, Färila, 073-824 79 63

Välkommen till oss!

Edlunds 
Foto & Data
Stocksbovägen 15

070-687 92 12

Alltid
till Din hjälp

Alltid
till Din hjälp...
när det gäller

√ Foto √ Id & körkort √ Telefoner 
√ Datorer √ Skrivare
√ Bläck & toner 
√ Batteribyte 
√ klockor mm

Edlunds Foto & Data
0651-201 96

klockor mm

Nästan..!!

         

Pizza l Kebab l Hamburgare l Husmanskost 
Olika rätter l Sallader l Dagens

Välkommen till
Härjedalsvägen 125

Tel. 211 11
Välkommen!
Vi ser fram emot din beställning

0651-211 11

0651-211 11
Vi ser fram emot Din beställning! Välkommen till

Härjedalsvägen 125

Tel. 211 11

HAR ÖPPNAT FILIAL
PÅ VECKEBOSÅGEN

Här hittar du allt i trä som behövs för re-
novering av din gamla Hälsingegård eller 
nybyggnation i gammal stil. 
    Här finns fulla lager med allt från tryckt 
virke till byggnadsvirke, reglar, paneler
och ett stort sortiment av foder och lister.
BESÖKSADRESS:
S. Veckebo Sågväg 15, 827 72 Korskrogen
TEL 0651-223 88. ÖPPET VARDAGAR 7-17.Det Lilla Hyvleriet med det stora utbudet,

som hyvlar efter önskemål, med ett hundratal olika varianter i lager!

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra foder

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Olssons Hyvleri & Bioenergi, Lars Månsvägen 5, 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, Tel. 070-359 17 40 l www.olssonshyvleri.se

Kontakta mig om era önskemål när det gäller
l foder l golvträ l paneler l socklar l taklister l bröstlister
l planktimmer l kröningslister l finsnickerier l bilad panel
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken.
Mats Olsson 070-3591740

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
l  sockel
l foder
l panel
l bröstlist
l kröningslist
l taklist 
l planktimmer
l finsnickerier
l golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 l 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 l www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet
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spjälor & hela
altanräcken
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● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm
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Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg
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Det Lilla Hyvleriet med det stora utbudet,
som hyvlar efter önskemål, med ett hundratal olika varianter i lager!

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra foder

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Olssons Hyvleri & Bioenergi, Lars Månsvägen 5, 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, Tel. 070-359 17 40 l www.olssonshyvleri.se

Kontakta mig om era önskemål när det gäller
l foder l golvträ l paneler l socklar l taklister l bröstlister
l planktimmer l kröningslister l finsnickerier l bilad panel
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken.
Mats Olsson 070-3591740

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
l  sockel
l foder
l panel
l bröstlist
l kröningslist
l taklist 
l planktimmer
l finsnickerier
l golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 l 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 l www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se
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Färilaveckan alltid i Juli
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11-19 juli 2009

40 år
Torsdag    14 juli
10.00-15.00   Öppen gård på Gränstorps ekogård, S.Ytterygsv. 27 
             LRF Mellanljusnan bjuder in till en familjeaktivitet. 
             Kom för att se gårdens Dexterkor, dvärggetter, får, 
             hästar, grisar, höns & solpaneler. Prata med de som 
             installerade solpanelerna, tipsrunda, ponnyridning
             m.m. Servering av kôlbulle. Varmt välkommen!
11.00-21.00    Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
               Servering med lunchmeny 11-18.
                  Servering med kvällsmeny 18-21.
10.00-        Stjärnvandring till Kallmyrs godtemplarhus  
             Man går till Kallmyr från tre håll, från Färila kyrka, 
             Ljusdals kyrka och Järvsö kyrka. Starttid 10.00 i samtliga fall. 
             Skogsbad, berättare, fi kaservering, andakt. 
             Återvandring eller vidare till en av de andra kyrkorna. 
             Anmälan till Mattias Haglund, 076-100 70 45. 
             Uppge önskad startpunkt. Arrangör: Nätverket Pilgrim Ljusnan. 
11.00-14.00   Lunchservering på Hembygdsgården
             Pannstekt sill med lök och kokt potatis. Klappgröt med mjölk. 
             Pris: 150 kr.
12.00-12.30   Lunchmusik i Färila kyrka med hemliga gäster
              Fri entré. Färila-Kårböle församling. Välkomna!
13.00-16.00     Sommarpyssel för hela familjen i Klockaregården
             Pyssel och fi ka för 30 kr per familj. Färila Kårböle församling.
16.00        Färila Pride: Regnbågsloppet i Färila 
             Gå, lunka, löp, alla kan delta. Samling på gräsmattan på Färila 
             Hembygdsgård, Valla kl 16 för gemensam uppvärmning till
             GymMix pumpande schlagers. Därefter gemensam start på 
             banan, ca 2 km på skogsstig, peppningsstationer längs vägen, 
             frukt och dryck samt regnbågsminne vid målgång. 
             Kostnadsfritt. Arr: Diskrimineringsbyrån Gävleborg
.
Fredag    15 juli 
 11.00-      Gårdsauktion på Ebbgård, (Nygården), Stocksbo 
           Visning från kl. 10.00. Vägen mot Edsbyn, första gården i
           Stocksbo på höger sida. Auktionist Leif Sjölund. Servering.
11.00-21.00  Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
              Servering med lunchmeny 11-18.
                 Servering med kvällsmeny 18-21.
12.00-17.00  Marknadsmässa vid Färila skola    
            Lokala företag varvas med knallar. 
            Försäljning av mat. Ta gärna med kylväska. 
           Kolbulle, langos & hamburgare. Varmt välkomna. 
12.00-12.30  Lunchmusik i Färila kyrka med hemliga gäster
            Fri entré. Färila-Kårböle församling. Välkomna!
13.00-16.00   Sommarpyssel för hela familjen i Klockaregården
            Pyssel och fi ka för 30 kr per familj. Färila Kårböle församling.
16.00-21.00  Valla Open på Hembygdsgården i Färila
           En familjär musikfestival för 14:e gången. Valla Open samlar 
            en ansenlig publik, utan att förlora det småskaliga och nära 
           som publiken lärt sig uppskatta. Folkmusik, rock, pop, visa, 
           körsång och dans. Allt kan hända när artister med anknytning 
           till Färila och Hälsingebygden samlas vid Ljusnans strand! 
           Entré 200 kr. Gratis under18 år. Hembygdsföreningen serverar 
           kaffe och hamburgare i Sommarserveringen.

Bad/kassa   
Måndag 07:00-09:00   14:30-16:00
Tisdag 17:00-19:30
Onsdag 15:30-19:30   
Torsdag 17:00-19:30   
Fredag 13:00-19:30
Lördag 10:00-16:00   
Söndag 10:00-16:00

Bad/kassa
Måndag 06:30-08:00   15:00-18:00
Tisdag 17:00-19:30
Onsdag 17:00-19:30   
Torsdag 15:00-19:30
Fredag 15:00-19:30   
Lördag 10:00-16:00
Söndag 10:00-16:00

Gym öppet alla dagar 05:00-23:00

Tel. 0651-186 30 
www.ljusdal.se/simhall    www.facebook.com/farilasimhall

.

SOMMARENS ÖPPETTIDER 2022
17 JUNI – 31 JULI
       Bad/kassa
Måndag 10:00-16:00
Tisdag 13:00-19:30
Onsdag 10:00-16:00
Torsdag 13:00-19:30
Fredag stängt
Lördag 10:00-16:00
Söndag 10:00-16:00
Midsommar 
stängt 24-25 juni

Bassängerna 

stängda för underhåll 

1-28 augusti.Bassängerna 

stängda för underhåll 

1-28 augusti.
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Färila Sågverk
Tel. 0651-76 81 00

SOLSKYDD
Kvalitet - Design - Energismart

Persienn & Markisservice
VECKEBO

www.veckebopersienner.se

Leif Andersson |  Tel: 070-545 60 77  |  info@veckebopersienner.se  

Kringsvägen 5, 827 72 Korskrogen

UTOMHUS
- Fönstermarkiser
- Terassmarkiser
- Balkongmarkiser
- Zip Screen & Screen
- Takzip & Pergola

INOMHUS
- Duette & Plissé

- Rullgardiner
- Lamellgardiner

- Persinner
- Insektsnät

UTOMHUS
- Fönstermarkiser
- Terassmarkiser
- Balkongmarkiser
- Zip Screen & Screen
- Takzip & Pergola

INOMHUS
- Duette & Plissé

- Rullgardiner
- Lamellgardiner

INOMHUS
- Duette & Plissé

- Rullgardiner
- Lamellgardiner

VL KÄ LJ AS R
TUTOMHUS

- Fönstermarkiser

- Balkongmarkiser
- Zip Screen & Screen
- Takzip & Pergola

INOMHUS
- Duette & Plissé

- Lamellgardiner

VL KÄ LA

INOMHUS
- Duette & Plissé

- Zip Screen & Screen
- Takzip & Pergola

VL KÄ LJ AS R
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Persienn & Markisservice
VECKEBO
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Leif Andersson |  Tel: 070-545 60 77  |  info@veckebopersienner.se  

SOLSKYDD
Kvalitet - Design - Energismart
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√ Vi har kvalitetstillverkade solskyddsprodukter.
√ Vi erbjuder bra lösningar för behov och smak.
√ Den energismarta effekten får du på köpet.

Hos oss hittar du det mesta innon solskydd, bland 
annat persienner, fönstermarkiser, lamellgardiner 
Plisségardiner, screens, terassmarkiser, markisolettter 
och mycket mer.

Vi tar mått, hjälper dig att välja
och monterar korrekt.

Vi har även kvartsvärmare, perfekt för att värma 
balkongen, terrassen eller uteplatsen!

Eller varför inte låta någon utav våra solfångare 
värma och ventilera stugan helt utan driftkostnad. 

www.veckebopersienner.se

Persienn & Markisservice
VECKEBO
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Leif Andersson |  Tel: 070-545 60 77  |  info@veckebopersienner.se  

SOLSKYDD
Kvalitet - Design - Energismart

LA
M

ELLG
A

RDIN
ER

√ Vi har kvalitetstillverkade solskyddsprodukter.
√ Vi erbjuder bra lösningar för behov och smak.
√ Den energismarta effekten får du på köpet.

Hos oss hittar du det mesta innon solskydd, bland 
annat persienner, fönstermarkiser, lamellgardiner 
Plisségardiner, screens, terassmarkiser, markisolettter 
och mycket mer.

Vi tar mått, hjälper dig att välja
och monterar korrekt.

Vi har även kvartsvärmare, perfekt för att värma 
balkongen, terrassen eller uteplatsen!

Eller varför inte låta någon utav våra solfångare 
värma och ventilera stugan helt utan driftkostnad. 

www.veckebopersienner.se

Torsdag    14 juli
10.00-15.00   Öppen gård på Gränstorps ekogård, S.Ytterygsv. 27 
             LRF Mellanljusnan bjuder in till en familjeaktivitet. 
             Kom för att se gårdens Dexterkor, dvärggetter, får, 
             hästar, grisar, höns & solpaneler. Prata med de som 
             installerade solpanelerna, tipsrunda, ponnyridning
             m.m. Servering av kôlbulle. Varmt välkommen!
11.00-21.00    Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
               Servering med lunchmeny 11-18.
                  Servering med kvällsmeny 18-21.
10.00-        Stjärnvandring till Kallmyrs godtemplarhus  
             Man går till Kallmyr från tre håll, från Färila kyrka, 
             Ljusdals kyrka och Järvsö kyrka. Starttid 10.00 i samtliga fall. 
             Skogsbad, berättare, fi kaservering, andakt. 
             Återvandring eller vidare till en av de andra kyrkorna. 
             Anmälan till Mattias Haglund, 076-100 70 45. 
             Uppge önskad startpunkt. Arrangör: Nätverket Pilgrim Ljusnan. 
11.00-14.00   Lunchservering på Hembygdsgården
             Pannstekt sill med lök och kokt potatis. Klappgröt med mjölk. 
             Pris: 150 kr.
12.00-12.30   Lunchmusik i Färila kyrka med hemliga gäster
              Fri entré. Färila-Kårböle församling. Välkomna!
13.00-16.00     Sommarpyssel för hela familjen i Klockaregården
             Pyssel och fi ka för 30 kr per familj. Färila Kårböle församling.
16.00        Färila Pride: Regnbågsloppet i Färila 
             Gå, lunka, löp, alla kan delta. Samling på gräsmattan på Färila 
             Hembygdsgård, Valla kl 16 för gemensam uppvärmning till
             GymMix pumpande schlagers. Därefter gemensam start på 
             banan, ca 2 km på skogsstig, peppningsstationer längs vägen, 
             frukt och dryck samt regnbågsminne vid målgång. 
             Kostnadsfritt. Arr: Diskrimineringsbyrån Gävleborg
.
Fredag    15 juli 
 11.00-      Gårdsauktion på Ebbgård, (Nygården), Stocksbo 
           Visning från kl. 10.00. Vägen mot Edsbyn, första gården i
           Stocksbo på höger sida. Auktionist Leif Sjölund. Servering.
11.00-21.00  Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
              Servering med lunchmeny 11-18.
                 Servering med kvällsmeny 18-21.
12.00-17.00  Marknadsmässa vid Färila skola    
            Lokala företag varvas med knallar. 
            Försäljning av mat. Ta gärna med kylväska. 
           Kolbulle, langos & hamburgare. Varmt välkomna. 
12.00-12.30  Lunchmusik i Färila kyrka med hemliga gäster
            Fri entré. Färila-Kårböle församling. Välkomna!
13.00-16.00   Sommarpyssel för hela familjen i Klockaregården
            Pyssel och fi ka för 30 kr per familj. Färila Kårböle församling.
16.00-21.00  Valla Open på Hembygdsgården i Färila
           En familjär musikfestival för 14:e gången. Valla Open samlar 
            en ansenlig publik, utan att förlora det småskaliga och nära 
           som publiken lärt sig uppskatta. Folkmusik, rock, pop, visa, 
           körsång och dans. Allt kan hända när artister med anknytning 
           till Färila och Hälsingebygden samlas vid Ljusnans strand! 
           Entré 200 kr. Gratis under18 år. Hembygdsföreningen serverar 
           kaffe och hamburgare i Sommarserveringen.

Bad/kassa   
Måndag 07:00-09:00   14:30-16:00
Tisdag 17:00-19:30
Onsdag 15:30-19:30   
Torsdag 17:00-19:30   
Fredag 13:00-19:30
Lördag 10:00-16:00   
Söndag 10:00-16:00

Bad/kassa
Måndag 06:30-08:00   15:00-18:00
Tisdag 17:00-19:30
Onsdag 17:00-19:30   
Torsdag 15:00-19:30
Fredag 15:00-19:30   
Lördag 10:00-16:00
Söndag 10:00-16:00

Gym öppet alla dagar 05:00-23:00

Tel. 0651-186 30 
www.ljusdal.se/simhall    www.facebook.com/farilasimhall

.

SOMMARENS ÖPPETTIDER 2022
17 JUNI – 31 JULI
       Bad/kassa
Måndag 10:00-16:00
Tisdag 13:00-19:30
Onsdag 10:00-16:00
Torsdag 13:00-19:30
Fredag stängt
Lördag 10:00-16:00
Söndag 10:00-16:00
Midsommar 
stängt 24-25 juni

Bassängerna 

stängda för underhåll 

1-28 augusti.Bassängerna 

stängda för underhåll 

1-28 augusti.
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Färilaveckan alltid i Juli

Lördag   16 juli
10.00-16.00  Marknadsmässa vid Färila skola   
       Lokala företag varvas med knallar. Försäljning av mat. Ta gärna
       med kylväska. Kolbulle, langos & hamburgare. Välkomna.
11.00-18.00   Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
              Servering med lunchmeny 11-18.
11.00-17.00  Jägareförbundet Gävleborg & Färila-Kårböle JVK
       Kom och träffa oss i vårt tält på marknadsmässan. Mät dina
       troféer eller ta med din hund och träffa Anette som är av Jägare- 
       förbundet certifi erad lydnadsinstruktör/ eftersöksinstruktör.  
       Anette har under dagen drop in för era hundar när det gäller  
       rådfrågning, ledarskap, fostran eller andra problem. 
12 .00-    Karneval längs Färilas gator
       Karnevalen, med otroliga och roliga ekipage om årets händelser,
       är en av Färilaveckans höjdpunkter. Man deltar i tre klasser  
       Ungdom-, Fåman-och den spektakulära Värstingklassen!   
       Karnevalen börjar vid Industrihuset och drar i lagom takt   
       längs Sorrovägen, Kyrkvägen och Skolgatan. Målgång och pris-  
       utdelning på gräsplanen vid Färila skola. Underhållning för barn
       och vuxna vid målområdet. Aktiviteter för barn. Korande av  
       årets Falatoming. Hålltider och mer info om karnevalen fi nner 
       ni på www.farila.se eller facebook.com/Karnevalenifarila.
18.00-24.00  Årets match på Movallen i Föne   
     För 26:e året körs “Årets Match” i Föne. Även i år består   
      motståndarlaget av ett mixat kommunlag med kändisprofi ler.  
      Hamburgare, kôlbulle och kaffe fi nns till försäljning. 
      Godisregn i pausen. Underhållning av Slimfi t från scenen 
      fram till midnatt. Inträde: 120 kr, gratis under 16. 
      Buss från Färila 17.00 och 17.30. Åter 24.00.
      Dans på Näsbergs loge
  
Söndag   17 juli 
09.00    Pilgrimsvandring till Ranvall inför friluftsgudstjänst 
       Vi vandrar från Färila kyrka till Ranvall. 
       Medtag fi ka och sittunderlägg samt kläder efter väder.
11.00    Regnbågsgudstjänst i Ranvall, Stocksbo  
       Medtag kaffekorg och något att sitta på. Inomhus vid regn.
       Följ skyltar från Stocksbo. Mattias Haglund, Ann-Christin Sved- 
       man. Pehr Wassbergsmuséet öppet. Färila-Kårböle församling,  
       Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag och Diskrimineringsbyrån,  
       Gävleborg.Välkomna! 
13.00-    Vi ses igen i Kojbyn vid Lassekrog   
       Pär Engman och Maja Wreiding sjunger texter av Albert Viksten  
       till egen tonsättning. Kommunens kulturpris delas ut. 
       Ta med fi kakorg och något att sitta på.  Inträde 100 kr. 
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Lördag   16 juli
10.00-16.00  Marknadsmässa vid Färila skola   
       Lokala företag varvas med knallar. Försäljning av mat. Ta gärna
       med kylväska. Kolbulle, langos & hamburgare. Välkomna.
11.00-18.00   Evenemangskåtan på kyrkparkeringen
              Servering med lunchmeny 11-18.
11.00-17.00  Jägareförbundet Gävleborg & Färila-Kårböle JVK
       Kom och träffa oss i vårt tält på marknadsmässan. Mät dina
       troféer eller ta med din hund och träffa Anette som är av Jägare- 
       förbundet certifi erad lydnadsinstruktör/ eftersöksinstruktör.  
       Anette har under dagen drop in för era hundar när det gäller  
       rådfrågning, ledarskap, fostran eller andra problem. 
12 .00-    Karneval längs Färilas gator
       Karnevalen, med otroliga och roliga ekipage om årets händelser,
       är en av Färilaveckans höjdpunkter. Man deltar i tre klasser  
       Ungdom-, Fåman-och den spektakulära Värstingklassen!   
       Karnevalen börjar vid Industrihuset och drar i lagom takt   
       längs Sorrovägen, Kyrkvägen och Skolgatan. Målgång och pris-  
       utdelning på gräsplanen vid Färila skola. Underhållning för barn
       och vuxna vid målområdet. Aktiviteter för barn. Korande av  
       årets Falatoming. Hålltider och mer info om karnevalen fi nner 
       ni på www.farila.se eller facebook.com/Karnevalenifarila.
18.00-24.00  Årets match på Movallen i Föne   
     För 26:e året körs “Årets Match” i Föne. Även i år består   
      motståndarlaget av ett mixat kommunlag med kändisprofi ler.  
      Hamburgare, kôlbulle och kaffe fi nns till försäljning. 
      Godisregn i pausen. Underhållning av Slimfi t från scenen 
      fram till midnatt. Inträde: 120 kr, gratis under 16. 
      Buss från Färila 17.00 och 17.30. Åter 24.00.
      Dans på Näsbergs loge
  
Söndag   17 juli 
09.00    Pilgrimsvandring till Ranvall inför friluftsgudstjänst 
       Vi vandrar från Färila kyrka till Ranvall. 
       Medtag fi ka och sittunderlägg samt kläder efter väder.
11.00    Regnbågsgudstjänst i Ranvall, Stocksbo  
       Medtag kaffekorg och något att sitta på. Inomhus vid regn.
       Följ skyltar från Stocksbo. Mattias Haglund, Ann-Christin Sved- 
       man. Pehr Wassbergsmuséet öppet. Färila-Kårböle församling,  
       Stocksbo-Åbo-Brinnasens byalag och Diskrimineringsbyrån,  
       Gävleborg.Välkomna! 
13.00-    Vi ses igen i Kojbyn vid Lassekrog   
       Pär Engman och Maja Wreiding sjunger texter av Albert Viksten  
       till egen tonsättning. Kommunens kulturpris delas ut. 
       Ta med fi kakorg och något att sitta på.  Inträde 100 kr. 

Glassfest på 
OKQ8 i Färila!

Prova vår nya glassmeny. Vilken blir din favorit?Prova vår nya glassmeny. Vilken blir din favorit?
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Färilaveckan alltid i Juli

Andra arrangemang sommaren 2022
Nationaldagen fi ras på Hembygdsgården
Söndag 6 juni kl. 13.00-15.00. Flagghissning. 
Högtidstal. Ka� eservering. Barnen bjuds på sa�  och bulle. 
Kyrksöndag och Dansbandsmässa i Kårböle
Lördag 12 juni 11.00. Dansbandsmässan framförs på dansbanan i Kårböle
Medverkar gör Färila Sångkör, Los Hamra kyrkokör, Peter Subäck med dans-
bandsnmusiker, Ann-Christin Svedman, Mattias Haglund, präst. Varmt välkomna 
till en somrig mässa som avslutas med dans på dansbanan. Korv och fi ka serveras.
Färila kyrka
Öppen vardagar kl. 9.00-15.00
Färila pride: Utställning i Färila kyrka ”Under samma regnbåge”
med konstverken av eleverna i åk 7 i Färila skola. Samarrangemang mellan 
Färila-Kårböle församling och Diskrimineringsbyrån Gävleborg.
Bygdevecka för Loos och Orsa fi nnmark v29
Gruvans dag, vandring, hantverk med mera. Aktiviteter för stora och små. 
Se www.loos.se
Kårböle stavkyrka
Öppen dagligen under sommaren. 
Tantmuséet Hovra
Muséet och Loppisen stänger sent-öppnar tidigt under juni, juli, augusti.
Midsommarfi rande vid Revylokalen
Midsommara� on 24 juni. Dans runt midsommarstången med start kl. 12.00.
Midsommarstången lövas  11.00. Fiskdamm. Korv och � kaförsäljning. 
Musik i sommarkväll vid stavkyrkan i Kårböle
Midsommardagen, lördag 25 juni kl. 18.00.Trubadur Jonas Plonke Eriksson 
sjunger och spelar gitarr. OBS! Ta med egen stol och myggmedel.
Vikstenstorpet, Ängratörn   
Guidning kl. 12.00-16.00 under juli. 
Försäljning av Vikstensböcker. www.albertviksten.se 
Vägkyrka och sommarkafé i Kårböle
Kårböle kyrka öppen vecka 28-29 kl. 11.00-16.00,
samt sommacafé i Kårböle bystuga samma dagar och tider. Välkomna. 
Musik i sommarkväll vid Stavkyrkan i Kårböle 
Sankt Olofsdagen, fredag 29 juli kl. 19. Trubadur Anders Kollin sjunger och 
spelar gitarr. OBS! Ta med egen stol och myggmedel.
Brännbollsturnering
Korskrogens IP lördag 23 juli kl. 9.00-15.00.

Vi erbjuder

GRATIS medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.

GRATIS fritids/olycksfallsförsäkring, Skandia, i 3 mån.
Välkommen in för mera info!

Öppettider: 
måndagar 10.00-17.00 
torsdagar 10.00-17.00 

Monica & Pia

Färila Fackförening är

√ en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper

√ partipolitiskt obunden

√ lokalt & nära

OAVSETT VILKET YRKE DU HAR
Som medlem får du Facklig hjälp när du behöver den!

BLI MEDLEM 
I FACKET NU

medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.
medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.

en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper
en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper

Vi kan 

betala ut stöd för 

kompetensutveckling.

Ring så berättar 

vi mer!

Färila Fackförening
Besöksadress: Härjedalsvägen 168, 827 60 Färila, Tel. 0651-204 72, farilaff@telia.com

Vi erbjuder
GRATIS medlemsavgift i 3 mån. Därefter 130 kr/mån.

GRATIS fritids/olycksfallsförsäkring, Skandia, i 3 mån
Välkommen in för mera info. 

Monica vikarierar på kontoret 
under tiden för Pia:s knäoperation.
Öppettider: måndag 09.00-16.00 tisdag 09.00-14.00 ● onsdag 09.00-16.00 torsdag 09.00-17.30 ● fredag 09.00-14.00

Monica & Pia

Färila Fackförening är

√ en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper

√ partipolitiskt obunden

√ lokalt & nära

OAVSETT VILKET YRKE DU HAR
Som medlem får du Facklig hjälp när du behöver den!

BLI MEDLEM 
I FACKET NU

Vi kan 
betala ut stöd för 

kompetensutveckling.

Ring så berättar 
vi mer!

Färila Fackförening
Besöksadress: Härjedalsvägen 168, 820 41 Färila, Tel/fax 0651-204 72, farilaff@telia.com

KONTAKTA OSS, GOLVLÄGGARNA, MED FOKUS PÅ:
våtrum, golv, golvslipning, mattläggning, kakel & klinker m.m.
Pär-Ove Embretsen ● Kavenvägen 157 ● Ljusdal ● 070-551 04 02 ● po.kaven@gmail.com
Joacim Embretsen ● Museivägen 8 ● Ljusdal ●  070-550 07 80 ● joacim.golvteknik@gmail.com PO. Golvteknik

, golvslipning, mattläggning, kakel & klinker m.m.

 joacim.golvteknik@gmail.com PO. Golvteknik

KONTAKTA OSS, GOLVLÄGGARNA MED FOKUS PÅ: VÅTRUM, GOLV, GOLVSLIPNING, MATTLÄGGNING, KAKEL & KLINKER M.M.

Pär-Ove Embretsen ● 070-551 04 02 ● po.golvteknik@gmail.com
Joacim Embretsen ● 070-550 07 80 ● joacim.golvteknik@gmail.com

:

070-551 04 02 
070-550 07 80 ● joacim.golvteknik@gmail.com PO. Golvteknik

KONTAKTA OSS, GOL , :
våtrum, golv
Pär-Ove Embretsen ● Kavenvägen 157 ● Ljusdal ● 070-551 04 02 
Joacim Embretsen ● Museivägen 8 ● Ljusdal ●  070-550 07 80 ● joacim.golvteknik@gmail.com PO. Golvteknik
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Vi erbjuder

GRATIS medlemsavgift i 3 mån. Därefter 150 kr/mån.

GRATIS fritids/olycksfallsförsäkring, Skandia, i 3 mån.
Välkommen in för mera info!

Öppettider: 
måndagar 10.00-17.00 
torsdagar 10.00-17.00 

Monica & Pia

Färila Fackförening är

√ en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper

√ partipolitiskt obunden

√ lokalt & nära

OAVSETT VILKET YRKE DU HAR
Som medlem får du Facklig hjälp när du behöver den!

BLI MEDLEM 
I FACKET NU

Vi kan 

betala ut stöd för 

kompetensutveckling.

Ring så berättar 

vi mer!

Färila Fackförening
Besöksadress: Härjedalsvägen 168, 827 60 Färila, Tel. 0651-204 72, farilaff@telia.com

Vi erbjuder
GRATIS medlemsavgift i 3 mån. Därefter 130 kr/mån.

GRATIS fritids/olycksfallsförsäkring, Skandia, i 3 mån
Välkommen in för mera info. 

Monica vikarierar på kontoret 
under tiden för Pia:s knäoperation.
Öppettider: måndag 09.00-16.00 tisdag 09.00-14.00 ● onsdag 09.00-16.00 torsdag 09.00-17.30 ● fredag 09.00-14.00

Monica & Pia

Färila Fackförening är

√ en fri facklig organisation för alla yrkesgrupper

√ partipolitiskt obunden

√ lokalt & nära

OAVSETT VILKET YRKE DU HAR
Som medlem får du Facklig hjälp när du behöver den!

BLI MEDLEM 
I FACKET NU

Vi kan 
betala ut stöd för 

kompetensutveckling.

Ring så berättar 
vi mer!

Färila Fackförening
Besöksadress: Härjedalsvägen 168, 820 41 Färila, Tel/fax 0651-204 72, farilaff@telia.com

VÄLKOMMEN TILL OSS

● VERKTYG ● OLJOR ● EL ● BILEL ● BILKEM ● BATTERIER ● SKRUV ● SPIK 
● HANDMASKINER ● KORV & KAFFE ● HEMKEM ● ARBETSSKOR ● HANDSKAR

OMBUD

Kårgår´n, Härjedalsvägen 118, Färila,  Tel. 0651-204 27

VI HAR DET 
MESTA:

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist
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● golvträ mm
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●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40
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LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)
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Pellets
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● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

●

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
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& Bioenergi
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om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
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Tel. 070-359 17 40
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I LAGER!
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Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se
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UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken
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● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se
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UTBUD
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spjälor & hela
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● fi nsnickerier ● golvträ m.m.
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!
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Egentillverkad
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Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Vi hyvlar efter önskemål, 
och har ett hundratal olika varianter i lager.

Kontakta oss om era önskemål när det gäller 
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar  ● taklister ● bröstlister 
● planktimmer ● kröningslister ● finsnickerier ● bilad panel 
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken. 
Mats Olsson 070-3591740

Några exempel på våra taklister.

Några exempel på våra socklar.

Några exempel på våra bröst- och kröningslister.

Några exempel på våra foder.

I STÄNDIG UTVECKLING
√ Våra specialiteter är kundanpassade produkter 
   hyvlade av högkvalitativ hälsingefura.
√ Vi tillverkar egna profilstål efter kundens önskemål. 
   En gammal list kan åter hyvlas fram efter lämnad ritning. 
√ Vi hyvlar efter önskemål och har ett hundratal varianter 
   i lager. Golvplankor tillverkas av både fura och gran.

Kontakta oss om era önskemål när det gäller
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar ● taklister 
● bröstlister ● planktimmer ● kröningslister 
● finsnickerier ● bilad panel.

Mats Olsson
Lars Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!
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& Bioenergi
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om Era önskemål!
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Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
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Tel. 070-359 17 40
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spjälor & hela
altanräcken
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●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
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070-3591740
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●  sockel
● foder
● panel
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● planktimmer
● finsnickerier
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Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
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Tel. 070-359 17 40
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

●

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740
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Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Vi hyvlar efter önskemål, 
och har ett hundratal olika varianter i lager.

Kontakta oss om era önskemål när det gäller 
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar  ● taklister ● bröstlister 
● planktimmer ● kröningslister ● finsnickerier ● bilad panel 
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken. 
Mats Olsson 070-3591740
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Några exempel på våra socklar.
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E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg

w
w

w
.o

ls
s
o

n
s
h
y
v
le

ri
.s

e

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

●

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg

w
w

w
.o

ls
so

ns
hy

vl
er

i.s
e

Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com
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E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40
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  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Vi hyvlar efter önskemål, 
och har ett hundratal olika varianter i lager.

Kontakta oss om era önskemål när det gäller 
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar  ● taklister ● bröstlister 
● planktimmer ● kröningslister ● finsnickerier ● bilad panel 
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken. 
Mats Olsson 070-3591740

Några exempel på våra taklister.

Några exempel på våra socklar.

Några exempel på våra bröst- och kröningslister.

Några exempel på våra foder.
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com
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Kontakta oss om era önskemål när det gäller 
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar  ● taklister ● bröstlister 
● planktimmer ● kröningslister ● finsnickerier ● bilad panel 
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken. 
Mats Olsson 070-3591740

Några exempel på våra taklister.
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I STÄNDIG UTVECKLING
√ Våra specialiteter är kundanpassade produkter 
   hyvlade av högkvalitativ hälsingefura.
√ Vi tillverkar egna profilstål efter kundens önskemål. 
   En gammal list kan åter hyvlas fram efter lämnad ritning. 
√ Vi hyvlar efter önskemål och har ett hundratal varianter 
   i lager. Golvplankor tillverkas av både fura och gran.

Kontakta oss om era önskemål när det gäller
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar ● taklister 
● bröstlister ● planktimmer ● kröningslister 
● finsnickerier ● bilad panel.

Mats Olsson
Lars Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
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Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister
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Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!
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  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

●

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
● kröningslist
● taklist 
● planktimmer
● finsnickerier
● golvträ

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Pellets
Nu även 6 mm till försäljning.

Nyhet
Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● fi nsnickerier

● golvträ mm

I LAGER!

●

●

●

Egentillverkad

PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av

LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 

16/kg/600 kg
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!KONTAKTA MIG
om era önskemål
MATS OLSSON
070-3891740

● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
  spjälor och
  hela altan-
  räcken

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller
● foder
● golvträ
● paneler
● socklar
● taklister 
● bröstlister
● planktimmer
● kröningslister 
● finsnickerier
● bilad panel
● Vi tillverkar
också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Vi hyvlar efter önskemål, 
och har ett hundratal olika varianter i lager.

Kontakta oss om era önskemål när det gäller 
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar  ● taklister ● bröstlister 
● planktimmer ● kröningslister ● finsnickerier ● bilad panel 
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken. 
Mats Olsson 070-3591740

Några exempel på våra taklister.

Några exempel på våra socklar.

Några exempel på våra bröst- och kröningslister.

Några exempel på våra foder.

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbud

LAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

spjälor & hela altanräcken

Nu även 6 mm till försäljning.

Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

ATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

illverkar även
spjälor & hela
altanräcken

 panel 
 kröningslist

 planktimmer 
 golvträ m.m.

I LAGER!

HYVLERI

& Bioenergi

ontakta mig 
om Era önskemål!

LSSON
820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

I LAGER!

●

Egentillverkad
PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av
LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 
16/kg/600 kg
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Lilla Hyvleriet
med stort utbud

LAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

ATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

www.olssonshyvleri.se

UTBUD

en
spjälor & hela

m.m.

I LAGER!

HYVLERI

& Bioenergi

●

●

Egentillverkad
PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
terförsäljare av

LaxåPellets   

(efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 
16/kg/600 kg
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

kröningslist

planktimmer
finsnickerier

Vi tillverkar även
spjälor & hela altanräcken

Nu även 6 mm till försäljning.

Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com, 

Tel. 070-359 17 40, www.olssonshyvleri.se

STORT
UTBUD

illverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● foder ● panel 

 bröstlist ● kröningslist
 planktimmer 

finsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

Tillverkar även
spjälor & hela
altanräcken

med

 sockel  foder  panel 
 bröstlist  kröningslist
taklist  planktimmer 
finsnickerier
 golvträ mm

I LAGER!

Egentillverkad
PELLETS

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av
LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 
16/kg/600 kg
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Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbud

LAGER

KONTAKTA MIG
om era önskemål

MATS OLSSON
070-3591740

spjälor & hela altanräcken

Nu även 6 mm till försäljning.

Bilad panel efter önskemål.

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
Lars-Månsvägen 5 820 41 Färila

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

STORT
UTBUD

illverkar även
spjälor & hela
altanräcken

 panel 
 kröningslist

 planktimmer 
 golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

& Bioenergi

Kontakta mig 
om Era önskemål!

MATS OLSSON
Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila

E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40

Det lilla hyvleriet

STORT
UTBUD

illverkar även
spjälor & hela
altanräcken

● panel 
 kröningslist

 planktimmer 

I LAGER!

Lars-Månsvägen 5 ● 820 41 Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40

NY
återförsäljare av
LaxåPellets   

  (efter Mats Lindquist)

Egentillverkad

Pellets
levereras i säckar 
16/kg/600 kg
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Lars-Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com

Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra bröst- och kröningslister

Kontakta 
mig om era 
önskemål 
när det gäller

golvträ
paneler
 socklar
taklister 
bröstlister
planktimmer
kröningslister 
finsnickerier
bilad panel
Vi tillverkar

också spjälor 
och hela 
altanräcken
Mats Olsson
070-3591740

Några exempel på våra foder

Titta gärna in på hemsidan. Här hittar du stora delar av vårt sortiment!

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

Här finns
●  sockel
● foder
● panel
● bröstlist
kröningslist

STORT
UTBUD
● sockel ● foder ● panel 

● bröstlist ● kröningslist

● taklist ● planktimmer 

● finsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

&

Välkommen till det 
Lilla Hyvleriet
med stort utbudiLAGER

Här finns

bröstlist

STORT
UTBUD
 sockel ● foder ● panel 

 bröstlist ● kröningslist
 planktimmer 

finsnickerier ● golvträ m.m.

I LAGER!

OLSSONS
HYVLERI

&
Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!

Vi hyvlar efter önskemål,
och har ett hundratal olika varianter i lager.

Kontakta oss om era önskemål när det gäller 
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar  ● taklister ● bröstlister 
● planktimmer ● kröningslister ● finsnickerier ● bilad panel 
Vi tillverkar också spjälor och hela altanräcken. 
Mats Olsson 070-3591740

Några exempel på våra taklister.

Några exempel på våra socklar.

Några exempel på våra bröst- och kröningslister.

Några exempel på våra foder.

I STÄNDIG UTVECKLING
√ Våra specialiteter är kundanpassade produkter 
   hyvlade av högkvalitativ hälsingefura.
√ Vi tillverkar egna profilstål efter kundens önskemål. 
   En gammal list kan åter hyvlas fram efter lämnad ritning. 
√ Vi hyvlar efter önskemål och har ett hundratal varianter 
   i lager. Golvplankor tillverkas av både fura och gran.

Våra produkter
● foder ● golvträ ● paneler ● socklar ● taklister 
● bröstlister ● planktimmer ● kröningslister 
● finsnickerier ● bilad panel.

Mats Olsson
Lars Månsvägen 5, Färila
E-post: matsb.olsson@telia.com
Tel. 070-359 17 40 ● www.olssonshyvleri.se

finns till försäljning hos Veckebo Såg.

ioenergiioenergi
Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!

Några exempel på våra taklister

Vi hyvlar efter önskemål,
och har ett hundratal olika varianter i lager.

Några exempel på våra taklister.
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Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!

Några exempel på våra taklister

Några exempel på våra socklar

Några exempel på våra foder
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Vi hyvlar efter önskemål, ett hundratal olika varianter i lager!

Några exempel på våra taklisterOLSSONSOLSSONS
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Vi hyvlar efter önskemål,
och har ett hundratal olika varianter i lager.

Några exempel på våra taklister.

Några exempel på våra socklar.

Några exempel på våra bröst- och kröningslister.

Några exempel på våra foder.

Härjedalsvägen 170, Färila
0651-206 57 ● www.farilafritid.se
Härjedalsvägen 170, Färila
Färila Fritid

Sport-
fi ske-
butiken på orten

ANLITA OSS FÖR
– Trädfällning – Stubbfräsning – Bortforsling

HÄLSINGLAND AB

Hans Michelson, Färila, 070-540 76 32  l   Lars Andersas, Järvsö, 070-534 20 48  l  www.skogochtomt.se

Vi erbjuder gärna en 
komplett lösning.

Passa på 

att utnyttja

RUT-
avdraget!
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VI LASTSÄKRAR VÄRLDEN

Lastförankring är ett begrepp. Vi uppfann det.

Lyhördhet, kreativitet och unika lösningar har gjort oss till världens 
ledande tillverkare och leverantör av lastförankring för virkestransporter.
Vi har det i särklass bredaste och säkraste sortimentet på marknaden.
Därför väljer åkare över hela världen produkter från oss i Ygskorset.

 www.trux.se info@trux.se +46 (0)10-483 89 90 

SÄKERHETSÄKERHET
PÅ VÄG

Trux aluminiumtillbehör finns till de flesta europeiska 
lastbilsmärkena. Halva vikten jämfört med rostfritt, 

unikt designade och naturligtvis i Airflow-profil.




