
Edenytt   april 2018 

 

Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

 

i  Harads och Boden 
 

Bara ett samtal bort 
070 - 572 55 31 

 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Måndag  13.00 - 18.00 
     Tisdag  12.00 - 16.30 
 Onsdag  12.00 - 17.00 

 

    SÅNGSTUND  
     25/4 kl 09.30 

 
            GLAD PÅSK ! 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928 - 10056 

 

Vi finns på facebook 
 

Så härligt med påsklov då 
harar och tuppar lägger ägg. 

 
Vi målar och tapetserar lite  

i butiken, med solen kommer energin tillbaka. 
 

En jättestor vårbeställning är på väg in 
med en massa bra att ha saker. 

 
  Allt vinterfiske är på plats, isborrar, skär, 
  förlängare, adapter till skruvdragare. 

Dewalt skruvdragare med isborr,   
pirkar, Power bait, maggot och 

mask. 
 

Ut och njut nu är det vår! 
 

VÄLKOMNA IN! 
 

Marie, Bill och Anneli 

Behöver Ni hjälp med: 

* Trädfällning 

* Flisning av grenar och ris 

* Stubbfräsning 

* Slyröjning 

* Grästrimning 
 

Övriga tjänster efter Ert behov 
 

Ring eller maila 
 

Andreas Palmgren 070 - 237 35 91 
palmgrentradfallning@outlook.com 

 

Söndag den 1 april kl 12.00 - 14.00 
 

Startavgift:  vuxna 100 kr och ungdom 50 kr 
Förstapris:  vuxna 1000 kr och ungdom 500 kr 

 

Försäljning av hamburgare, kaffe och läsk. Lotteri 
Vi har swish 

 

VÄLKOMNA ! önskar Storsands Byaförening 

 
 

Stort TACK till Johan Sandling och HIF  
för spårdragning på skolgården under 
vintern och för spår samt nyttjandet 
av Kamrum för skolans Vasalopp!   

 

 
                /Harads skola  



Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

 
 
 
 
 

 Att välja skola är ett viktigt val! 
 
 På Vuollerims Friskola - den stora skolan i det lilla  
 formatet - arbetar vi tillsammans för att säkra bra  
 förutsättningar för elevernas lärande och utveckling.  
 I nuläget har vi elever från Svartlå, Harads, Lakaträsk,  
 Storsand, Jokkmokk och Vuollerimbygden.  
 Skolan är en 6-9 skola. 
 
 Utveckling och lärande hänger ihop med många  
 faktorer. Vid senaste skolverksenkäten (ht-17) ger  
 föräldrarna skolan bra betyg.  
 Nedan några exempel: 
 
 

 

Källa: Skolinspektionen (10 maxpoäng) 
 

 Vi hälsar alla som av olika anledningar står inför ett  
 skolval välkomna att komma och vara nyfiken på vår  
 verksamhet och känna oss på pulsen. 
 

 Informationsmöte 
 Tisdagen den 24 april kl 18.30 hälsar vi välkomna till  
  informationsmöte på Björkvägen 21 i Vuollerim. 

 
 Följ oss på Facebook och  

  www.vuollerimsfriskola.se 
  

  E-post: info@vuollerimsfriskola.se 
  Tfn: 0976 - 100 05 

Info från HIF 
Lös medlemskort i Harads IF.  
Avgiften är samma som tidigare, 250 kr 
för familj och 150 kr för enskild medlem. 
Värdekuponger hos olika företag får man 
på köpet! Glöm ej att skriva namn.  
Mer info hittar Du på hemsidan 
www.laget.se/haradsif eller Harads IF på 
facebook. 
 

Gymmet har taglås från och med april. 
För öppettider, betalning och tag se info 
på FB sidan ”Haradsifgym” eller på bad-
husdörren. 



    
 LAXHOLMEN 

 

   22/6 - 5/8 
 

EDEFORSBOR! 
 

VI BEHÖVER ER PÅ LAXHOLMEN I SOMMAR  
FÖR ATT PÅ OLIKA SÄTT HJÄLPA TILL ATT  

SERVA OCH TA HAND OM VÅRA BESÖKARE. 
 
  DU SOM KAN STÄLLA UPP, KOM TILL  
  KLÄPPGÅRDEN ONSDAG 18/4 KL 18.00. 
 

  Vi bjuder på fika och försöker göra ett  
  preliminärt arbetsschema. 
 

  Om du vill hjälpa till men inte kan  
  komma till Kläppgården, ring: 
 

  Maria (Servicepunkten)  0928 - 560 02 
  Ulla Hellström   0928 - 400 19 
  Anders Johansson  070 - 533 55 69 
  Fred Gustafsson   070 - 695 90 75 

 
Edefors Hembygdsförening 

 

PRO-are 
 

  Boka den 5 april kl 14.00  
  för medlemsmöte i PRO Harads. 
 

  Vi följer upp besluten på årsmötet, fikar och  
  underhålls.  Lotteri. 
 

  Lokal: Edeborg 
 

  Styrelsen 
 
  PS  Är Du pensionär och inte medlem?  
  Bli det och stöd vårt arbete för bättre villkor  
  för pensionärerna. DS 

 
 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

Kontakta mig för kostnadsfri offert 
 

Peter 070 - 600 52 57    
sab@telia.com 





 
Vi har ordinarie öppettider under påsken. 

 

Välkommen in  
och påskhandla hos oss! 

 
Passa på att fylla påskäggen  

  med lösviktsgodis  
   för 59,90 kr/kg 

 
Vi har även jordgubbar  

för 39,90 kr/kg 
 

Nu byter vi telefonnr:  010 - 747 82 00 
     010 - 747 82 03 

 

GLAD PÅSK ! 
önskar Viviann med personal 

Stöd  Svartlå IK 
Bli gärna medlem ! 
 

Medlemsavgiften är  
150 kr för enskild medlem och  
200 kr för familj. 
 

Bankgiro 5823-9690 
Swish 123 014 99 17 



 



Kultursidan 
I samhället Harads är utbudet av aktiviteter stort, 
här kan man utöva allt från revy/teater, musik  
och körsång till skoterkörning och sportfiske.   
Det finns sporthall, gym, bibliotek, matbutik,  
bensin mack restaurang och det finns ett aktivt 
föreningsliv på orten. 2 mil utanför Harads finns Storklintens vintersports- 
anläggning. 
 
En ökande näring är till exempel naturturism och möjligheten till att  
arbeta med lokalproducerat. 
 
På Älvstrand/Edestrand  arbetar 60 årsarbetare ,undersköterskor och  
sjuksköterskor och en arbetsterapeut i team. Det är ett bra arbetsklimat  
och personalen trivs. 
 
I och med att vi nu utökar antalet boende platser med 18 korttidsplatser så 
anställer vi nu mer personal. Kommunen är i full gång med rekryteringar och 
ser fram emot öppnandet här under våren. 

Det händer mycket spännande på lands-
bygden i Bodens kommun, vi har bland 
annat många aktiviteter kring Luleå älv och 
Råneå älvdal. Det är många gemensamma 
krafter och många bra idéer om hur vi tillsammans kan utveckla våran 
landsbygd och få den att fortsätta att blomstra. Arbetstillfällen skapas 
och många ringer till servicekontoren för att de söker efter hus då  
längtan efter att kunna bo och verka utanför stan blir allt större. 
 
Vi har många vackert belägna arbetsplatser i våran kommun och  
äldreboendet Älvstrand i Harads är en av dom. 

 Det fina med att arbeta här är gemenskapen som stärks av 
att personalen ordnar mycket med de boende och man gör 
aktiviteter tillsammans. En gång per år har personalen åkt 
utomlands med boenden. Även kortare turer till olika  
platser i länet som Storforsen. 

       Snödjup 
 
Få flingor föll första  
februari femtio-två,  
men de spädde på 
en redan hög nivå. 
 

Men sedan här föll 
åtskilligt mera snö, 
till synes pö om pö 
utöver land och sjö! 
 

Snön blev så djup 
att båd’ älg och ren 
trots sina långa ben 
fick en tillväxt klen!  
 
Bernt Rutström 2018 

     Aprilväder i mars 
 
Jojo! Aprilväder i mars! 
Ja, vad ska man tänka? 
Snöbyar och dito storm 
och så solen syns blänka! 
 
Inte är det som förr när 
klimatet var annorlunda. 
Då visste man så säkert 
vad väderlek som stunda. 
 
Kanske blir det inom kort 
så vintrarna blir för varma, 
att årstiderna flyter bort 
och kan vår flora utarma? 
 
    19/3 2018 Bernt R. 



 

Vi utför Nybyggnationer 
Ombyggnationer  

Renoveringar 
 Kakel och Klinker 

 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

Edefors församling april 2018  
 

Skärtorsdag kl 13.30 Påskmässa i ÄlvCentrums matsal.  
Sundström, Magnusson och Edekören. Servering 
 

Skärtorsdag kl 19.00 Påskmässa i kyrkan.  
Sundström och Magnusson. 
 

Långfredag kl 11.00 Sammanlyst gudstjänst till Svartlå missionskyrka.  
Sundström, Magnusson mfl. 
 

Påskdagen kl 11.00 Söndagsmässa i Edefors kyrka.  
Sundström, Magnusson och kyrkokören. 
 

Söndag 8 april kl 11.00 Söndagsgudstjänst.  
Anna Nilsson och C A Markström. 
 

Söndag 15 april kl 11.00 Söndagsmässa.  
Ivar Sundström och Julia Magnusson. 
 

Söndag 22 april kl 18.00 Söndagsgudstjänst.  
Ivar Sundström och C A Markström. 
 

Söndag 29 april kl 11.00 Söndagsmässa.  
Ivar Sundström och Julia Magnusson. 
 
Övrigt: 
4 april kl 13.00 Handarbetsträff i församlingshemmet 

19 april kl 18.00 Bibelsamtal i Svartlå missionskyrka. Obs tiden! 

25 april kl 13.00 Handarbetsträff i församlingshemmet 

Efter plugget i församlingshemmet, på onsdagar 14.30-16.30 (kom direkt från skolan).  
Vi fikar, pysslar, spelar spel och sjunger. För skolbarn från 6-12 år. 
 
Kom och sjung i kör! Onsdagar kl 18.00 i församlingshemmet.  
Vi startar snart upp övningar inför ”Halleluja moment-konserten” den 6 maj. Vill du vara med? Du som gillar att sjunga eller  
kanske spela nåt instrument, kom och var med! Inga förkunskaper krävs. Kom gammal som ung! Körledare är Julia Magnusson. 
 
www.svenskakyrkan.se/boden eller Edefors församling på facebook. 

 
Harads Missionskyrka april 2018 
 

Måndag 2 april Annandag påsk kl 11.00  
Gudstjänst Johan Strand m.fl. månadsoffer 
 

Söndag 8 april kl 11.00 
Extra årsmöte 
 

Torsdag 19 april kl 18.00  
Bibelsamtal i Svartlå 
 

Söndag 22 april kl 11.00 
Gudstjänst Ingela Antonsson 
 
Se även www.kyrktorget.se/missionskyrkan.harads  


