
Edenytt   december 2018 
januari 2019 

* Marknadsförsäljning 

* Luciatåg 

* Fiskdamm, lotteri, julmusik 

* Adventservering med hembakat bröd 

* Jultomten kommer med julklappar till barnen 

* Försäljning av hamburgare och varmkorv 

* Gissa vikten och vinn skinkan 

* Gissa antal skumtomtar och vinn allihop 

Marknadsförsäljare som vill boka plats,  
kontakta Anki Viklund 070-261 07 76 

Varmt välkomna till en  
stämningsfull andra advent ! 

    Julmarknad  
    på Edeborg 

Lördag den 8 december  
kl 11.00 - 15.00  

 
        
        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

        Harads Byaförening 

HARADS MASKIN OCH FRITID 

0928 - 100 56 
 

      Äntligen börjar allt julmys med  
       glögg, pepparkakor, snö, lusse- 

              bullar, tända ljus, pussel,  
         böcker och kärlek. 

 
Vi har öppet lördagen den 
8/12 då det är julmarknad  
i byn och bjuder på kaffe, 
glögg, pepparkakor, saft 

och godis. 
 

En rebus för barnen 
väntar på att redas ut 
och den som lyckas  

belönas med en julklapp 
innan jul. 

 

Ett stort tack för ett underbart roligt år! 
 

Välkomna in! 
 

 Marie, Bill, Anneli, Helen, Gunny 

Ledig lägenhet  
1 rum och kök, 47 kvm  
Edeforsvägen 45 våning 2 
 
JH Fastigheter 
 

Juan Handal  
073-079 99 62 

God Jul och Gott Nytt År!  
 

önskar  
Servicepunkten Edefors 

Vi vill tacka Mats och Kevin  
på Norbergs EL & RÖR i Harads för det fina arbete 
och det trevliga bemötande vi fått när bergvärmen in-
stallerats hos oss. Dragning av rör och montering av 
element mm, visar på ett mycket 
stort kunnande och rutin inom yrket 
(mycket proffsigt). Vi vill än en 
gång tacka och kommer att  
rekommendera er till andra. 

 
Janne & Lisbeth 

 

GLÖM INTE REFLEXERNA NU UNDER VÅR MÖRKASTE TID !! 



 

Kontakta mig för  
kostnadsfri offert. 

 
Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

Varmt  
Välkommen! 

 

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! 

 

PRO  
HARADS  

 
BOKA IN JULFESTEN MED  

UNDERHÅLLNING,  
JULGRÖT OCH SKINKMACKA  

DEN 15 DEC KL 15.00  
PÅ EDEBORG. 

 

PRIS 50 KR/PERS. 
FÖRHANDSANMÄLAN  

TILL MONICA 073-023 82 05  
SENAST 11 DEC 

LOPPIS PÅ KLIPPAN (Utsiktsvägen 8) 
Lördag 15 december kl 11.00 - 13.00 

 

Prylar, saker, grejer och lite fika. 

VÄLKOMNA ! 



 
 

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

 
Julstängt 19/12 - 7/1 

God Jul & Gott Nytt År!  
 

önskar  
 
Turtolas Rör i Svartlå 
070-396 78 22 

 

Harads  
Föreläsningsförening 
 

Boka in 2019 års föreläsningar. Vårterminen är lång och 
allt kan hända, men så här ser vår planering ut i alla fall: 
 

15/1  Upplevelser i vinterskog 
 Annika Berggren, berättar och visar bilder. 
19/2  Årsmöte 
19/3  Mat och Klimat, Natalie Elfgren 
9/4  Filmvisning på Edeborg, Göran Emerius. 
14/5  Torsten Åhlander berättar om sin verksamma tid. 
 

Välkomna 
Styrelsen 



Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

 

i  Harads och Boden 
 

Bara ett samtal bort 
070 - 572 55 31 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

YOGA IN DET NYA ÅRET! 
 

Passa på att andas ut julmusten och  
andas in en god intention för det nya året.  

Detta kan antagligen vara den bästa julklappen  
till dig själv eller någon du håller av och  

det kan också vara bästa nyårslöftet. 
 

EN WORKSHOP FÖR KROPP OCH SJÄL! 
 

     DATUM: Fredag 28/12 
 

     PLATS: Matsalen på ÄlvCentrum i Harads 
 

     TID: 11.00 – 13.30 
 

Obs! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet,  
workshopen passar alla nivåer J. 

Investering: 475:- 
 
 
 
 
 

 
 

Kursledare: 
Veronica Näslund certifierad yogainstruktör och utövare 
sedan 1998.  

 

ANMÄLAN: Till Servicepunkten eller direkt till mig 
via email: info@veronicasierska.com.  

Senast 16/12 behöver vi ha din anmälan.  
 

Varmt välkommen! 

 

Internationell  
middag  

 

i ÄlvCentrum  (gamla Vårdcentralen) i Harads  
Onsdag 19 dec kl 17.00-19.00 

 
Pausa julbestyren ett slag och låt oss laga middagen! 

Vi upprepar återigen den tidigare succén.  
 
 

 För 100 kr får Du ta del av olika rätter  
 från olika länder samt musikunderhållning.      
 Barn 6-12 år 50kr  
 Barn under 5 år gratis  
 Betala med kontanter. 
   

        Vi har begränsat med platser  
  så först till kvarn..! 
 

 

Anmälan till Servicepunkten 0928-560 02  
senast den 14 dec kl 14.00. 

 
 
 
 
  
 

Välkommen att handla eran julmat 
och nyårsmat på Coop i Harads! 

 
 

AVVIKANDE ÖPPETTIDER 
 

  Julafton    09.00 - 14.00 
  Juldagen    11.00 - 16.00 
  Nyårsafton   09.00 - 16.00 
  Nyårsdagen  11.00 - 16.00 

 

Övriga dagar ordinarie öppettider 
 

God Jul & Gott Nytt År! 
 

önskar Viviann med personal 

 
 
 
 
 
 
Byggställning uthyres 
 

· 18x4 meter 
· Med trapptorn  
· Lastad på trailer 
· Säkerhetscertifierad 
 

500 kr (ex. moms) / dygn. 
Montering kan ombesörjas, ring för pris. 
 

Kontakta Servicepunkten 0928-560 02 
servicepunkt@hotmail.se 



Bodträskfors Allaktivitetsförening (Allak) 
 
Början var ett elljusspår som drogs uppe vid skolan, det gjordes i Harads IF´s regi och gick 
sedermera över till Allak i början av 70-talet. Då hade man enats om att byn behövde en  
samlingslokal och Allaktivitetsföreningen bildades. Byborna ställde upp för att förverkliga 
detta och en barack köptes in av Sveaskog. Fingal Vikström var en av de drivande byborna 
både i bygget och med elljusspåret. Den stora invigningen av samlingslokalen gjordes 1974. 
 
Byggnaden skulle användas till fester, studiecirklar, teater, bordtennis mm, vilket den också 
gjorde. Där blev sedermera också vävstuga, samlingspunkt för skidåkare och hockeyspelare. 
Det blev även en typ av fritidsgård, lokalen användes flitigt av ungdomar från när och  
fjärran. Till fester kunde man hyra gården för en mindre summa. Föreningen tog över  
skötseln av byns hockeyplan när skolan lades ner i mitten av 1990-talet. 
 
Elljusspåret blev man tvungen att lägga ner då belysningen ej var godkänd enligt nya  
normer, dock fortsatte man att hålla uppe skidspåret så att man kunde använda det dagtid. 
2006 lät man Harads IF överta byggnaden och blev då en egen sektion i idrottsklubben,  
på det sättet slapp man styrelsearbetet. 
 
I samband med övertagandet gjordes en uppfräschning av byggnaden, ett biljardbord  
införskaffades, en ny musikanläggning köptes in och luftvärmepump har installerats.  
Idag är lokalen i bra skick. Det spelas bordtennis och biljard. HIF lade ner hockeybanan  
när intresset blev dåligt och man hänvisar nu till hockeyplan i Harads. 
 
Köper man medlemskort i Harads IF bidrar man samtidigt till att byggnaden får leva vidare, 
under allaktivitetssektionens ansvar. Lokalen hyrs ut fester, barnkalas, minnesstunder och 
studiecirklar.  
 
Är du intresserad av att hyra lokalen, kontakta allaktivitetssektionen via Harads IF.  
Vi finns på facebook och på www.laget.se/haradsif. 

Kultursidan 

 

Året går mot sitt slut, men i fotbollsvärlden börjar  
säsongen om redan nu. Harads IF har tackat JA till platsen i  
div 3 och arbetet med att få ihop trupp och folk runt laget har 
startat. Laget tränar redan, vem som kommer att ha  
tränaransvaret är i dagsläget inte helt klart. 
 
Vi har också haft årsmöte och den nya styrelsen ser ut som följer; 
Karin Sandling, Jane Hällgren, Kathrin Isaksson, Andreas 
Renberg, Håkan Sandling, Marie Nilsson samt Niklas  
Norberg. Vi söker ytterligare en person till nöjessektionen, två 
personer till Allaktivitetssektionen och gärna en eller två  
personer till fotbollssektionen. Vi har ett digert arbete framför 
oss att ro i land och hoppas på fler personer som kan hjälpa oss. 
Det behövs även folk som kan hjälpa till i kiosken nån gång,  
kanske grilla vid nån match, baka fikabröd, hjälpa till med tvätt 
och såklart bara finnas till hands och komma som publik.  
Hör av dig till Karin 070-631 05 36 om du har möjlighet och  
intresse. Ju fler vi är ju roligare! 
 
På årsmötet togs beslutet att höja medlemsavgiften till  
300 kr/familjekort samt 200 kr/enskild medlem.  
Du kan redan idag bli medlem, som tidigare följer  
värdekuponger från olika företag med.  
Betalas till bg 724-4486 eller till Swish 123 276 85 39.  
Ange namn och ev adress.  
Ett infoblad kommer att gå ut till alla hushåll i början  
av året, där kommer mer info om kommande säsong. 
 
PS. Vi säljer uppesittarlotter till den 23/12  
samt till nyårsafton. Levereras inom byn, bara ring! 

Info från Edek: 
 

Entreprenör sökes! 
Nu börjar det vara färdigrenoverat i Forsudden.  
Anläggningen har en stor utvecklingspotential och vi  
söker därför en lokalt förankrad entreprenör inom  
besöksnäringen. 
 
För mer info kontakta Servicepunkten 0928-560 02,  
servicepunkt@hotmail.se 

ADVENT 
 
När första, andra och tredje 
adventsljusen vi tänder 
vet vi att dessa ger en 
betydande risk för bränder. 
 
Och när så det fjärde ljuset 
vi så småningom har tänt 
utökas ju risken för huset 
med hela tjugofem procent! 
 
Men, om vi detta nu betänker 
innan ett sånt scenario hänt 
kommer den ro som skänker 
oss en riktigt fridfull advent! 
 
                  Bernt Rutström  



Edefors församling december 2018 och januari 2019 
 

Söndag 2 december kl 11.00 Adventsgudstjänst.  
Tommy Persson, Andreas Printz och kyrkokören. Efter gudstjänsten bjuder  
syföreningen in till adventsfika i församlingshemmet. Lotterier och försäljning. 
 
Söndag 9 december kl 14.00 Byagudstjänst i Storsands byastuga. 
Anders Stenman och Julia Magnusson.  
 
Söndag 16 december kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Harads Missionskyrka. 
Anders Stenman, Julia Magnusson mfl. 
 
Torsdag 20 december kl 13.00 Julgudstjänst i ÄlvCentrums matsal. 
Tommy Persson, Julia Magnusson och Edekören. 
 
Fredag 21 december kl 19.00 Vi sjunger in julen. 
Kör och solister under ledning av Julia Magnusson. Glögg och pepparkakor. 
 
Söndag 23 december kl 11.00 Sammanlyst gudstjänst till Överluleå kyrka.  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Julafton 24 december kl 23.30 Julnattens evangelium. 
Lennart Åström, Julia Magnusson och solister. 
 
Söndag 30 december kl 18.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Tommy Persson och Lena Engvall. 
 
Nyårsdagen 1 januari kl 11.00 Sammanlyst till Överluleå kyrka. 
 
Söndag 6 januari kl 18.00 Musikgudstjänst. 
Tommy Persson, Niklas Thornéus mfl. 
 
Söndag 13 januari kl 11.00 Söndagsmässa. 
Hans Johansson och Julia Magnusson. 
 
Söndag 20 januari kl 11.00 Söndagsgudstjänst. 
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Söndag 27 januari kl 11.00 Söndagsmässa. 
Anna Nilsson och Lena Engvall 
 

Församlingshemmet: 

Torsdag 6 och 13 december kl 10.30 Edekören övar. 

Torsdag 13 och 20 december kl 18.00 Projektkören övar inför julen. 
 
Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/boden 
 

Harads Missionskyrka december 2018 

Söndag 16 december kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst med Edefors församling. 
Anders Stenman och Julia Magnusson  

Onsdag 19 december kl 18.00 Bibelsamtal i församlingshemmet. 

Annandagen kl.11.00 Gudstjänst med insamling till mission i andra länder. 
Brita, Kajsa och Totte m.fl. medv. 

Välkommen 
 till skolans  
luciafirande  

i kyrkan  
13 december  

kl 08.30 


