
surströmmingspremiären den 16.e augusti! 

Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

 

i  Harads och Boden 
 

Bara ett samtal bort 
070 - 572 55 31 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

 

   Minigrävare  
       uthyres 
 
Kubota Minigrävare 1,7 ton uthyres till privatperson  
eller företag. Inget körkort krävs! Väldigt lättkörd! 
Grävaren är i mycket bra skick. 
Maskinsläpvagn totalvikt 2,7 ton 
-Planeringsskopa med hydraulisk tilt. 
-Grävskopa 
-Vinklingsbar bom 
-Schaktblad 
-Gummilarver (skonsamt mot gräsmattan) 
-Lätt att byta skopor med snabbfäste 
 

Grävaren är lättkörd och passar utmärkt till arbeten  
som t. ex: 
· Vatten och avlopp 
· Dränering 
· Dikesgrävning 
· Markplanering 
· Bergvärme (mellan hus och borrhål) 
· Jordvärme 
· Kabelförläggning 
· Plantera häck eller träd 
 

1 300 kr ex moms /dygn (8 timmars körtid)  
2 600 kr ex moms / helg (fre-sön) (20 timmars körtid) 
 

Grävaren hämtas tvättad och fulltankad och  
returneras likaså.  
Kan även levereras, ring för pris. 
 

För bokning ring  
Servicepunkten  
0928-560 02 

Edenytt   augusti 2018 

 
Information från Edek om pågående renoveringsprojekt i Forsudden 

 
Rekreationsanläggningen Forsudden i Edefors har länge varit ett populärt utflyktsmål men med tiden blivit nedslitet och i behov av  
renovering. Anläggningen uppfördes tidigt 80 tal och kom till genom ett samarbete mellan Bodens kommun, Norrbottens länsstyrelse och 
dåvarande Skogsvårdsstyrelsen. Kommunen har haft ansvaret för drift och skötsel av anläggningen fram till 2017 och därefter har Edek 
övertagit anläggningen i syfte att återställa den. 
Under barmarkssäsongen 2018 kommer anläggningen att vara stängd för besökare på grund av underhållsarbeten på platsen. 
Renoveringen sker med medel från EU:s strukturfond i form av ett investeringsstöd och bygdemedel. 
Planen är att anläggningen ska stå klar till säsongen 2019 och då kommer annonsering och skyltning att beskriva hur anläggningen ska 
fungera. 
Eftersom besöksnäringen är en bransch som hela tiden växer i vårt område och fler besöksmål efterfrågas kommer Forsudden att bli ett 
bra tillskott för att kunna erbjuda nya aktiviteter. 
Bokningar och receptionsärenden knutna till Forsudden ska kunna göras elektroniskt eller personligen genom Servicepunkten.  
  

 
 

Öppettider i augusti: 
mån - fre  9-19 
lördag   9-17 
söndag   11-17 

 
 

 
 

Vi har nytt telefonnummer: 010 - 747 82 00 
Alla hjärtligt välkommen in till oss! 
Trevlig sommar!  önskar personalen 

Glöm
 inte : 



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 

Butiken är proppfull med allt möjligt som: 
 
*Campingbord, vikpallar 
*Bad och strandsaker 
*Virke 
*Målarfärg Uteolja 
*Verktyg 
*Fiske 
*Heminredning, grillbestick, snygga dricksglas   
*Grillkol 3 stycken  2,5 kg påsar för 96 kr 
 
 
Bärtider närmar sig. Vi har hemma hinkar med 
lock, stövlar, bukstöd, bärnät ,bärplockare även för 
barn. 
Vi har laddat upp inför jakten.  
Det finns ammunition ,NORMA inskjutningstavlor, 
älglockare, ryggsäckar, kepsar, jaktknivar, 
Viltsäckar. 
Och mycket mera. 
 
 

 
Välkomna in! 

 
 Marie, Gunny, Anneli ,Helene och Bill. 

 
 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

Kontakta mig för kostnadsfri offert 
 

Peter 070 - 600 52 57    
sab@telia.com 

Höstmarknad 
Lördag 1 september 
kl 11.00 - 16.00 
på Gulfparkeringen  
i Harads 

Marknadsförsäljare 
 

Även Försäljning av  
hamburgare, varm korv,  
popcorn, sockervadd 
och fika. 
 

För bordsbokning, ring  
Anki Viklund 070-261 07 76 

Välkomna  
 
önskar 
Harads Byaförening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Biblioteket öppet 
från 27/8. 

 
 

Glad sommar! /Hilkka 

 



Behöver Du hjälp med  
skogsröjning, skogsplantering, 

plantförsäljning, trädfällning eller 
kanske röjning på gården  

och gräsklippning? 
 

Vi är ett skogsvårdsföretag med lång  
erfarenhet inom området. 
 

För oss är kvalitet och god kontakt med  
kunderna viktigt. Vi har rutavdrag 50% direkt 
på fakturan och eftersom vi har respekt för 
äldre och pensionärer ges därför dessutom 
10% rabatt just för Er. 
 

Riktig Skog AB 
Arunas Jonas Bukauskas 
076 - 781 68 26 
riktigskog@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

Vi utför Nybyggnationer 
Ombyggnationer  

Renoveringar 
 Kakel och Klinker 

 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

TAXI HARADS 
 

Förmånliga priser inom 
Harads 
 

Fasta priser från Harads till  
 

* Luleå Airport 
* Boden 
 
Förboka gärna! 
 

Vi har 7-sitsig bil. 
 
Margareta 073 - 088 10 48 
Lars 070 - 642 61 06 

 
 
 
 
 

Nu har Servicepunkten ett litet men varierat 
sortiment av kaffe, thé, hälsoprodukter, 

kosttillskott, pynt och pyssel till försäljning. 
 

Välkommen in! 
www.servicepunktenedefors.se 

Information om pågående upprustningsprojekt i Flarkån. 
 
”Flarkåprojektet” är ett LEADER SPIRA MARE projekt som finansieras  
huvudsakligen av SPIRA MARE och Jordbruksverket. 
 
Projektet ska ha uppfyllt åtta mål innan projekttiden är slut till årsskiftet  
2018-2019: 
1 Det ska finnas en organisation som ansvarar för tillsyn och skötsel och ska vara 
i form av intresseförening. 
2 Det ska finnas en fungerande teknik för att kunna lösa fiskekort via nätet när 
ansvarig organisation upphäver fiskeförbudet efter att provfiske visar att 
beståndet klarar ett uttag av fisk. 
3 Det ska vara möjligt att via hemsida boka och hyra fiskeutrustning. 
4 Det ska finnas förberedd kastplats för rörelsehindrade. 
5 Det ska finnas framkomlig nerfart på lämpligt ställe. 
6 Det ska finnas anordning för hantering av sopor. 
7 Det ska förberedas ställplatser för husbilar/husvagnar. 
8 Det ska finnas lättåtkomlig information om Flarkån som besöksmål via  
webben. 
 
Förutom dessa projektmål finns fyra långsiktiga mål: 
1 Att projektet ska ha genererat en långsiktigt hållbar skötselplan. 
2 Att projektets resultat ska motverka plundring av den restaurerade  
fiskgenbanken. 
3 Projektet ska ge bättre förutsättningar för tillväxten av småföretag inom  
besöksnäringen. 
4 Projektets resultat ska ge likvärdiga förutsättningar för alla att dra nytta av 
Flarkån som resurs för rekreation och event. 
 
Ett projekt som detta kräver att alla berörda parter som markägare,  
fiskerättsinnehavare och andra sakägare genom samfällighetsföreningarna getts 
tillfälle att yttra sig.  
Nu är arrendeavtal med den största markägaren (Sveaskog) klart och tillstånd 
finns för nerfart, kastplats och ställplats.  
Utbildning av fem personer för fisketillsyn är genomförd. 
Hemsida finns: www.flarkån.se 
Återstående arbete i projektet är utplacering av införskaffade anordningar som 
kastplatser, ramp, laddanordning för batterier på ställplatsen m.m. 
Samfällighetsföreningarna Harads och Svartlå byamän beslutar när fiske tillåts 
efter projektet. 
Frågor om projektet kan på bästa sätt besvaras via mail:  edek.kansli@telia.com 
 
Projektledningen Edek. 
   



HARADS 

Höstens matcher: 
1/8 19.00 HIF – IFK Luleå 2 

8/8 19.00 Pålänge GIF – HIF 

15/8 19.00 HIF – Lira BK 

18/8 13.00 Hedens IF – HIF 

25/8 13.00 HIF – Övertorneå SK 

3/9 19.30 Notvikens IK 2 – HIF 

8/9 13.00  HIF – BBK FF2 

15/9 15.15 Parkalompolo IK – HIF 

23/9 13.00 HIF – Skogså IF 

 

KAMRUMJOGGEN 2018! 
Lördag 25 augusti kl 11.00 . 

Bana: skogsstigar och grusväg . 
Alla åldrar, banor från 400 meter till 5,7 km. 
Anmälan senast 24 augusti via HIF:s hemsida/

facebooksida, där finns även mer info. 
Se även lokal affischering. 

Betalning på plats kontant eller Swish . 
Start och mål på Kamrum  Bodträskfors. 

Surströmmingsfest 
30/8 kl 14.00 

allaktivitetshuset i Bodträskfors 
Kostnad 60kr 

Välkomna! 

1978 var året. Harads IF:s herrlag gick som en raket och vann  
div 4 för att spela i div 3 åren efteråt. Det var spelare som Bertel 
Viklund, Harry Gyllander, Benny Östlund, Urban och Lennart 
Persson, Janne Hjärtström, Sune Magnusson, Bröderna Selström, 
Mats Norberg och många många fler. Med en storpublik och 
hejaklacksledare var det hög stämning på både hemma- och  
bortamatcherna. 
40 år senare har många från det gamla gänget planer på en  
come-back! Inte dock till spel men till ett besök på Kamrum IP. 
Kom och träffa de ”gamla goa gubbarna” lördag den 25 augusti 
när nuvarande herrlaget möter Övertorneå kl 13.00. 
 
Förutom A-lagets matcher kommer även Harads United att spela 
sammandrag på Kamrum den 4 augusti mellan kl 10-16.  
Matcher hela dagen mot Gammelgården, Jokkmokk och Pajala. 
Fika och hamburgare kommer såklart att finnas.  
 

Lördag den 25/8 är det även Kamrumjoggen. Kom och spring, 
jogga eller promenera runt den 6 km långa banan. Gemensam 
start kl 11.00. Barnloppet för de allra yngsta startar ca kl 12.00. 
Mer utförlig info finns på hemsidan, facebook och Coop Nära. 

Följ oss på hemsidan www.laget.se/haradsif eller på vår Facebooksida! 

 

 

 

Höstsäsongen med Harads IF 

            KRETSLOPP 
Ett stilla regn skvalar över allt:                

skog, berg, sjö och vägens asfalt. 
Vattnet som fallit rinner hit och dit 

allt medan sommarn glider fram en bit. 
Nog är jorden i behov av vatten, 

det kan gott regna en bit in på natten. 
För just nu är det ju bär av alla de slag 

som drar nytta av en sådan här regnig dag. 
Sedan är det vår tur att utav dessa 

saft och ljuvliga smakämnen pressa. 
På så sätt kan också din och min kropp 

få bli en naturenlig del i vattnets kretslopp!  
18/7 2017. Bernt Rutström       



Edefors församling augusti 2018  
 

 
 
Söndag 5 augusti kl 12.00 Friluftsgudstjänst på Laxholmen.  
Tommy Persson och Julia Magnusson.  
 
Söndag 12 augusti  kl 18.00 Musik i sommarkväll. 
Kom och sjung och lyssna till kända och mindre kända  
sommarsånger tillsammans med Julia Magnusson och  
Karin Sandling. Fika. 
 
Söndag 19 augusti kl 18.00 Söndagsgudstjänst.  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Söndag 26 augusti kl 18.00 Söndagsmässa.  
Hans Johansson och Lena Stenlund. 
 
 
 

Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK eller hemsidan www.svenskakyrkan.se/boden 

Vi önskar Er alla en härlig sommar! 

 
Harads Missionskyrka augusti2018 
EDEFORSKONFERENS 
Fredag 10 augusti kl 19.00 Gudstjänst 
Sång Julia Magsusson 
Lördag 11 augusti kl 19.00 Gudstjänst 
Sång familjen Kunda 
Söndag 12 augusti kl 11.00 Gudstjänst 
Församlingens sångare. 
Talare Pär Alfredsson. 
Servering vid alla samlingar. 
  
Alla varmt välkomna! Se även www.kyrktorget.se/missionskyrkan.harads 

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 

 

Annonsera i Edenytt 
 

Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se  
eller ring 0928 - 560 02. För Edenytt september är sista  

inlämningsdag onsdag 22/8. 


