
Edenytt   april 2019 

Tids nog… 
 
Framtiden är något 
då en del okänt händer. 
Men, den kommer 
ju bara en dag i sänder. 
 
Och kan vi då bara 
behålla vett och sans 
så skapar den säkert 
en och annan bra chans! 
 
            5/2 2019  Bernt R. 

LAXHOLMEN 
 

  Sommaren 
  2019 
   21/6 - 4/8 
 

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 TORSDAG 2/5 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 
 

Edefors Hembygdsförening 

Kom ihåg! 
 

Föreläsning/Filmvisning  
9/4 kl 19.00 på Edeborg 
 

Göran Emerius 

 

Välkomna 
önskar Harads Föreläsningsförening 
 

i samarbete med  
Harads byaförening och Vuxenskolan 

Servicepunkten önskar alla en Glad Påsk! 

 

 

 

Vill Du annonsera i Edenytt mejlar du ditt material till  

servicepunkt@hotmail.se eller ringer till 0928-560 02 



Vi utför  
 nybyggnationer 
 ombyggnationer 
 Renoveringar 
 kakel och klinker 
Vi är våtrumscertifierade 

 

Christian, Alexander och Axel 

070 - 688 80 83 
haradsbygg@telia.com 

Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928-10056 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nu är vinterfiskesäsongen i full gång. 
Vårvärmen och ljuset den här tiden är härligt. 

 
Vi har maggot, mask, pirkar, stöd för pimpel-

spön, liggunderlag, stekpannor, våffeljärn, 
mackjärn m.m. 

 
Mössor, handskar, underställ, vinterskor, 

sockar, ullsulor finns i butiken. 
 

Renoveringen av heminredningshörnan är 
snart färdig så... 

 

Välkomna in! 
 

Marie, Anneli, Bill, Therese och Gunny 

 

LEDIGA LÄGENHETER I HARADS  
 

 Nyrenoverad 2:a i toppskick på Edeborgsvägen 1, övre 

plan, 65 kvm, hyra 5 024 kr/mån 

 Radhusvägen 48, 4 rok, 84,5 kvm, hyra 4 557 kr/mån. 

 Radhusvägen 52, 4 rok, 84,5 kvm, hyra 4 557 kr/mån. 

 Radhusvägen 66, 4 rok, 84,5 kvm, hyra 4 557 kr/mån. 
 

Vid intresse, kontakta Helena på Bodenbo, 0921 - 578 80. 

 

   HARADS  
 
 Styrelsemöten 

 

 Torsdag 11/4 kl 17.00 

 Torsdag 9/5 kl 17.00 

 
Medlemsmöten 
 

 Torsdag 25/4 kl 14.00  

(lokal meddelas senare) 

 Lördag 25/5 kl 14.00 (prel.)  

(lokal meddelas senare) 

 Torsdag 13/6 kl 14.00 Fiskeutflykt 

 

PS. Vi behöver fler i slöjden.  

Är Du intresserad, kontakta:  

Roger 070-346 27 15 

Magne 070-635 71 70 



Öppet som vanligt hela april 
 

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

 

Påsklovspyssel v. 16 

 
 

 

 
 
  

VILL DU BLI DELTIDSBRANDMAN 
 

ELLER RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL I  
BEREDSKAP SOM DET EGENTLIGEN HETER? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej 
 

Vi behöver förstärka vårt gäng med deltidsbrandmän i Harads. Vi söker Dig som: 
 Vill vara med och hjälpa andra när de behöver det som bäst 

 Gillar utmaningar 

 Är flexibel 

 Har minst B-körkort 

 Gillar lagarbete 
 

Känner Du att detta stämmer in på Dig eller om Du bara vill veta lite mer  
så kontakta gärna oss, så svarar vi gärna på Dina frågor. Välkommen!  
 

Rolf Långström, Räddningstjänsten Harads 
070-320 87 73 
Roffe-66@hotmail.com 

Vi kommer att ha en  

prova-på-dag  
lördag den 11/5  
kl 10.00-14.00  

där ni kan ställa frågor, 
prova på fystest och  

se hur vi har det. 
 

Hör gärna av er med  
intresseanmälan. 



       Fara på lut! 
 
Snö är en vacker 
men iskall naturvara 
som på lutande plan 
 utgör en verklig fara. 
 
Då kan dess yta, 
tillika vid och bred, 

försatt sig i rörelse, 
bli ett dödligt skred! 
 
Så om du ser ett  
stort snösjok på lut 
är det förutbestämt: 
Här rasar det till slut! 
 
 I februari 2019. Bernt R. 

       REFLEKTION 
 

Som mä nniskä ä r män 
ä ndämä lsenligt skäpt. 
- Visst här jäg rä tt?! 
Fo r utän äxlär och ärmär 
och fungerände ben 
skulle vi ju stä tt oss slä tt! 
 
Och en utveckläd hjä rnä 
vi här som i de flestä fäll 
fungerär nä gotsä nä r. 
Den ä r en stor tillgä ng 
under mä ngä levnädsä r, 
jä, också fö r en pensiönä r! 
 
  1/2 2019 Bernt Rutström 

    Vill Du bli medlem i Harads byaförening. 
 

    Se informationsbladet som kommit i Din postlåda. 
    Medlemsavgiften är 100 kr/familj och år, ange antal  

    personer. 
    Enskild person 70 kr/år. 
 

    Bankgiro 5862-3935.  

    Swish 123 288 59 60. 
 

    Välkommen att vara med i våra aktiviteter samt  

    att stötta samlingslokalen Edeborg. 
              //Styrelsen 

 

Info från HIF 
 
Nu drar snart fotbollen igång! Trots att snön ligger 
tjock på Kamrum är det bara en dryg månad kvar till 
seriepremiären, den spelas dock på Boden Arena, den 27 april kl 12.30. 
Laget spelar ju i div. 3 norra denna säsong och vi är alla förväntansfulla 
inför kommande matcher. Mer information om alla matcher kommer i 
nästa Edenytt. 
 
Du kan stödja föreningen genom att lösa medlemskort i Harads IF. 300 
kr för familj och 200 kr för enskild medlem. Bankgiro 724-4486 eller 
swish till 123 176 85 39, skriv namn och ev. adress.  
Värdekuponger hos olika företag får man på köpet! 

Många av de ärenden man kan ha till kommun och myndigheter är nu tillgängliga som e-tjänster.  

På kommunens sida kan Du exempelvis anmäla allt från ändringar angående matavfall, vattenförbrukning och sotning, till 

ansökan om färdtjänst, förskola, bidrag till förening och hemtjänst. Eller lämna in medborgarförslag. På andra myndigheters 

hemsidor kan Du på ett enkelt sätt ansöka om olika tillstånd, ersättningar och bidrag.   

 

Känner Du att Du vill ha hjälp att hitta vad som finns eller att genomföra något ärende, tveka inte att höra av Dig till  

Servicepunkten! Kanske behöver Du hjälp att skaffa mobilt Bank-ID? Eller kanske någon inloggning som strular… Här finns 

också möjlighet att låna dator och själv göra ärenden i lugn och ro.  

 

Välkommen in till Servicepunkten!  

Vardagar 10.00-14.00.  

0928-560 02, servicepunkt@hotmail.se 

 
 
 

SÄLJES! 
 

 Vedsäckar - Big Bag 1,5 m3 och 1000 kg med fast botten och lyftöglor både uppe 
och nere 140 kr (inkl. moms) 

 Spännband - 5,5 m 2500 kg 110 kr (inkl. moms) 
 Spännband - 9,5 m 4000 kg 150 kr (inkl. moms) 
 Skogsvagn - ”Myran” med kran 10 640 kr (inkl. moms) 
 
Finns hemma för omgående leverans.  
Kontakta Servicepunkten 0928-560 02, servicepunkt@hotmail.se 



 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 
 

Kontakta mig för  

kostnadsfri offert. 
 

Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

Edefors församling april 2019 
 

Söndag 31 mars kl 11.00 Söndagsmässa  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Söndag 7 april kl 11.00 Söndagsgudstjänst  
Anna Nilsson och Carl Anders Markström. 
 
Söndag 14 april kl 11.00 P(s)almsöndag. Gudstjänstkör och solister 
medverkar, allsång med gamla och nya psalmer! Tommy Persson, Julia 
Magnusson mfl. Kyrkfika  
 
Skärtorsdag kl 13.30 Påskmässa i ÄlvCentrums matsal.  
Tommy Persson, Karin Sandling och Edekören. Servering.  
 
Skärtorsdag kl 19.00 Påskmässa i kyrkan.  
Tommy Persson och Kjell Lindström.  
 
Långfredag kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Harads Missionskyrka.  
Tommy Persson, Kjell Lindström mfl. 
 
Påskdagen kl 11.00 Påskdagsmässa. Tommy Persson, Kjell Lindström och kyrkokören. 
 
Annandag påsk kl 11.00 Sammanlyst till Överluleå kyrka. Anna Nilsson och C A Markström. 
 
Söndag 28 april kl 11.00 Söndagsgudstjänst. Anna Grenholm, Trio Cantabile sjunger, ledare Kjell Sandberg. 
 

Övrigt 
10 och 24 april kl 13.00 Handarbetsträff i församlingshemmet. 
24 april kl 18.00 Bibelsamtal i församlingshemmet. 
25 april kl 13.00 Handarbetsträff i församlingshemmet. 
 

www.svenskakyrkan.se/boden  

eller Edefors församling på facebook. 

 

 

Harads Missionskyrka april 2019 
 

Fredag 19 april kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst. 

Tommy Persson och Kjell Lindström. Servering. 

Onsdag 24 april kl 18.00 Bibelsamtal i församlingshemmet. 

Luleälvdals Begravningsbyrå      

i  Harads och Boden  
 

Bara ett samtal bort  070 - 572 55 31  
www.alvdalensbegravningsbyra.se 

Efter plugget i församlingshemmet 
på torsdagar kl 15.00-16.30  

(kom direkt efter skolan). Vi fikar,  
pysslar, spelar spel och sjunger.  

För skolbarn 7-12 år. 


