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Vi utför nybyggnationer, ombyggnationer,  
renoveringar, kakel och klinker 

 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

december 2017 
januari 2018 

  Julmarknad  
  på Edeborg 

 

Lördag den 9 december  
kl 11.00 – 15.00  

          
 

   Harads Byaförening 

Varmt välkomna till en  
stämningsfull andra advent! 

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

∗ Marknadsförsäljning 

∗ Luciatåg 

∗ Fiskdamm, lotteri, julmusik 

∗ Adventservering med hembakat bröd 

∗ Jultomten kommer med julklappar till 
barnen 

∗ Försäljning av  
hamburgare  
och varmkorv 

Nu startar 
Taxi Harads! 
 

Fasta priser från Harads till  
 

∗ Luleå Airport 
∗ Boden 
 
Vi har 7-sitsig bil. 
 

Förboka gärna! 
 
Margareta 073-088 10 48 
Lars 070-642 61 06 

Nu är det snart dags för  
Vinterfestival i Edeforsbygden! 

 
2018 års vintervecka är planerad att lysa upp  

bygden under vecka 9, dvs. 24/2 - 4/3 
 

Vill Du vara med? Välkommen till ett första möte 
tisdag 5 december kl 18.30 på EDEK. 

Apoteket  
Harads  

 

stänger för gott den 8/12. 
 

Vi anordnar extra information vid 
apoteket måndag 4/12. 

Du kan redan nu beställa varor 
till Ditt ombud på Coop Nära. 



 
 

Kontakta mig för kostnadsfri offert 
 

Peter 070 - 600 52 57    
sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

 

Sångstund 6/12 kl 09.30 
 

Biblioteket stängt 21/12 -7/1 
 

God Jul & Gott Nytt År! 

Efterlysning! 
 
När nu den mörka 
december nalkas 
och dag och natt 
ytterligare svalkas, 
 
då undrar jag om 
någon vet ett sätt 
som på en slik till- 
varo sätter sprätt? 
 
Skriv i så fall om 
det med någon rad, 
lämpligast i detta  
förträffliga blad.  
 
Såvida belöning 
kommer att utgå 
är nåt som vi får 
samtala om – då! 
 
             Bernt R. 

ANMÄLAN TILL VÅRTERMINENS KURSER/SIMSKOLOR/SIMTRÄNINGAR! 
Maila: terese.simundervisning@gmail.com 
 
Simskola 4-5 år, 5 ggr, 200 kr 
Grupp 1 måndag 14.30-15.00 8/1-5/2 
Grupp 2 Tisdag 15.45-16.15 9/1-6/2 
Grupp 3 måndag och fredag 14.30-15.00 12/2-26/2 
 
Simskola 6-10 år, 9 ggr, 300 kr 
Måndag, onsdag, fredag 16.15-17.00 
Grupp 1 8/1-26/1 
Grupp 2 29/1-16/2 
 
Fortsättningssimskola INTENSIV, 5 ggr, 160 kr 
Måndag, onsdag,  fredag 16.15-17.00 19/2-28/2 
 
Vuxensim, 8 ggr, 325 kr 
Tisdag och torsdag 16.30-17.00 
Grupp 1 9/1-1/2 
Grupp 2 6/2-27/2 
 
Simträning 6-10 år - ett pass per vecka, 8 ggr, 240 kr 
Onsdag 17.15-18.00 10/1-28/2 
 
Simträning 6-10 år - två pass per vecka, 15 ggr, 450 kr 
Dag och tid bestäms utifrånantal anmälda. 
 
Simträning 10-15 år, två pass per vecka, 15 ggr 450 kr 
Onsdagar 15.15-16.00 och fredagar 13.15-14.00 10/1-28/2 

Begränsat antal platser, först 
till kvarn med fullständig 
anmälan! 
-Namn 
-Ålder 
-Kontaktuppgifter 
-Kurs och Grupp 
 
Endast mailanmälan eller 
anmälan på plats gills som 
fullständig anmälan. 
Bokningsavgift på 100:-  
betalas inom 7 dagar efter 
att ni fått bekräftelse på er 
anmälan. 
 
Hoppas vi ses  
vårterminen 
2018!  

God Jul & Gott Nytt år! 
önskar 

Edeforsbygdens Ekonomiska förening 
 
 
 

och 



Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

 

Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

i  Harads - Boden 
 

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

Angående Air2fibre  
Information från Mats Larsson på Teracom: 
 
Tiden bara rinner iväg och vi förstår att det är 
många som undrar om det blir någon Air2fibre eta-
blering i Edeforsområdet. Sedan informationsmötet i 
Harads så är ni 83 hushåll som har anmält intresse.  
 
Eftersom vi planerar att utgå från Storklintenmasten 
och då intresset är som störst i Harads och Nedre 
Svartlå så är det de två områdena som vi tittar på i 
en första fas, som om det blir av skulle kunna byggas 
under våren 2018. 
 
Det som sker nu är att vi undersöker kostnaden för 
att inplacera utrustning i Storklintenmasten som är 
en förutsättning för att vi ska kunna gå vidare. Efter 
det så kan vi räkna fram ett anslutningspris och ni 
kommer då att få ett konkret erbjudande att ta ställ-
ning till. Om tillräckligt många beställer 
så påbörjar vi byggnationen omgående. 
 
Titta gärna in på vår informationssida  
om Air2fibre, www.air2fibre  
medan ni väntar på mer information. 

HARADS MASKIN OCH FRITID    
0928 - 100 56  

 
Nu är vintern i full gång och vi har fyllt butiken med varma mössor, vantar, underställ, sockar och skor till 

både stora och små. Vi har även snöspadar, snöslädar, tösalt, sopkvastar och mycket mer. 
 

För er som tänker fixa lite före jul så har vi hemma tapeter till bra pris och nya tapetkataloger, eller så  
kan ni låna dem på Nordsjö i Boden och sen beställa tapeterna genom oss och hämta  

dem här i Harads. 
 

Julen närmar sig och tomtarna, stjärnorna och glittret är på plats i affären.  
Välkomna in och kika runt och få julklappsidéer.  

 
Tänk vad tiden går fort när man har trevligt! Vår affär firar redan 10 år! 

Vårt 10-ÅRS JUBILEUM kommer vi att fira under Harads julmarknad  
lördagen den 9 december. Vi bjuder på jubileumsfika och det kommer  

finnas fina erbjudanden i affären. För barnen har vi en julrebus  
och vinnaren dras dan före dopparedan.  

 
Lördagen den 23/12 har vi öppet som vanligt mellan 10.00-14.00, då kommer vi  

ha extrapersonal för bättre service och för julklappsinslagningen.  
 

Vi vill tacka alla kunder för ett härligt år! 
God Jul & Gott Nytt År! 

 
Välkomna in ! 
Bill Anneli och Marie 



Innehåll Dag 1: 
• Presentation och introduktion av yogans historia 
• Yogapass 90 minuter 
• Paus: Te och snacks 
• Avslappning och meditation 
• Tid för frågor och reflektion  

Innehåll Dag 2: 
• Yogapass 60 minuter 
• Andningsövningar/Pranayama samt dess funktioner och fördelar 
• Paus: Te och snacks 
• Avslappning och meditation 
• Tid till reflektion och samtal. Vi diskuterar frågor som t.ex.:           Varför praktisera yoga? Hur kan yoga hjälpa mig i vardagen?           Hur skiljer sig yoga från annan träning?  Ta med egen yogamatta eller liggunderlag och gärna en filt.  Investering: 1050:-  
Kursledare:  Veronica Näslund, certifierad yogainstruktör (2004) och utövare sedan 1998. Har praktiserat ashtangayoga, kundaliniyoga, yinyoga och hatha yoga.  Har undervisat både i Sverige och USA, utomhus, i yogastudios och i gymnastik- hallar. Undervisar för tillfället på Mias Yogastudio i Sundbyberg och Yogini i Bromma samt är PT och Reiki Healer.        

Mer information kan du få via Servicepunkten i Harads! 
 

Anmälan till kursen görs via email till Maria Nilsson keramia@telia.com eller 
direkt till mig, Veronica: info@veronicasierska.com. 

Senast 4/2 behöver vi din anmälan. 

VARMT VÄLKOMMEN! 

Välkommen på workshop! 
Datum: lördag och söndag 24-25/2 

Plats: Matsalen på ÄlvCentrum i Harads 
Tid: 12.00–15.00 båda dagarna 

 

OBS! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet,  
workshopen passar alla nivåer! ☺  

Helgworkshop! 
Yoga och meditation för hälsa och välbefinnande! 

 
Är du nyfiken på Yoga eller praktiserar redan och vill  

fördjupa dina kunskaper? 
Har du varit sugen på meditation? 

Vill du hitta verktyg till självläkning och välbefinnande  
för både kropp och själ?  

 

Läs gärna mer om Veronica på: www.miasyogastudio.com www.yogini.nu www.veronicasierska.com 

 
 

Välkommen in till oss! 
 

  Vi bjuder på  
  adventsfika fredag 1/12  
  och då finns även  
  ägarombudet Irma Grahn  
  hos oss mellan 11.00-14.00  
  om Du har frågor eller  
  funderingar om butiken. 

 
Våra öppettider under julen: 

 
 
 
 

 

Nu är vi apoteksombud! 
 

Viviann med personal önskar  
alla en riktigt GOD JUL ! 

Julafton    09.00 - 14.00 
Juldagen    09.00 - 16.00 
Annandag jul   09.00 - 19.00 



En riktigt God Jul, ett gott slut och ett Gott Nytt år önskar jag alla bybor i bygden.  
 

Jag vill också tacka för de åren jag verkat på olika sätt i bygden. För ert stöd och glada tillrop och att vi 
tillsammans begravde Jante i bygden. Jag, Kent och Sofia och resten av familjen har gjort en resa som 
varit väldigt tuff i perioder och enormt roligt och lärorikt också. 
 
Tack alla som jobbat med oss på Treehotel och pensionatet och fortfarande jobbar, med allt ni bidragit 
och bidrar till, och genom att ta så god hand om våra gäster sätter Treehotel och Harads på världskartan. 
Tack alla duktiga, proffsiga leverantörer, så härligt att se er utveckling. 
 
Nu checkar jag ut 1:a december och ska inte göra något den första tiden, sen får jag se vad livet har att 
bära i sitt sköte. Naturligtvis får jag äntligen tid över till mina barn och barnbarn, och dit har jag redan 
beställt en enkelbiljett. 
 
Mia Hogane blir verksamhetsansvarig. Vi har ett starkt, kompetent arbetslag med massor av humor,  
så det känns så härligt och tryggt att lämna över till alla på plats. Brittas Pensionat som namn kommer 
bort och samlingsnamn för boende, hotellrum och pensionatet blir Treehotel och Treehotel Restaurang. 
Vi har omvandlat 3 boenderum på pensionatet till en lounge/vardagsrum. Så nu finns 5 rum på pensio-
natet och 7 trädrum. 
 
Vi utökar sittplatser i restaurangen fr.o.m. början av december och nu pågår också ett renoveringsarbete 
av pensionatet. Lite omarbetad hemsida blir klar 1:a december.. Vi satsar på köket och nu kan du boka 
middagar hos oss fr.o.m. 4 december. 
 
Med 15 anställda idag känner jag mig stolt, att vi utvecklat så fort och kan bidra med arbetstillfällen. Nu 
ser jag framemot och tror på ännu mer utveckling inom turistnäringen i Harads. Behovet kommer att 
öka, fler och fler länder/gäster upptäcker vår microdestination. Så tveka inte om du går och funderar på 
någon idé. 
 
”Glesbygdsbor är som ogräs. Vackra och vilda! Går inte att utrota” 
Vi ses på COOP, Gulf eller Maskin o Fritid. 
 
 

Britta  
Boka på 
0928-103 00 Treehotel eller 
booking@treehotel.se 

Förvintertankar 
 
När nu solen sig sänker 
lågt bakom berg och sjö 
blåaktigt ljus den skänker 
åt vår boreala utemiljö. 
 
Vår lott blir snö och köld, 
men helst då med måtta, 
när med kläder som sköld 
vi är tvungna att oss blotta.  
 
Inomhus kan vi må gott 
ty hemmet är ju vår borg. 
Den är inte så svår vår lott 
men skapar ändå lite sorg. 
 
Nov. 2017 Bernt Rutström  

SIST UT 
 

När det gäller december  
är det trista 

att den månaden ju är 
årets sista. 

 

Många lägger nog då på 
ett par extra kol 

för att innan årsslutet 
nå sitt utsatta mål! 

 

Tar du så till alla kända 
mått och drag 

ändar det i alla fall på 
Sylvesters dag! 

 
I november 2017  

Bernt R. 

KÖLD OCH MÖRKER 
 

När ljuset avtar 
tilltar kölden 

och kallare dar 
blir ju följden. 

 
Att vända på den 
är alls inte lätt. 
Hör av dig sen 

om du vet nåt sätt! 
 

 Nov. 2017 Bernt R 



Edefors församling december 2017  
 

Söndag 3 december kl 11.00 Adventsgudstjänst. 
Bertil Fors, Carl Anders Markström, kyrkokören, Edekören samt Bengt Granberg trumpet.  
Efter Gudstjänsten bjuder syföreningen in till adventsfika i församlingshemmet. Försäljning  
och lotteri till förmån för julinsamlingen. 
 
Söndag 10 december kl 14.00 Byagudstjänst i Storsand. 
Lennart Åström, Karin Sandling och Carl Anders Markström. 
 
Onsdag 13 december kl 08.30 Luciamorgon med skolans lucia. 
 
Söndag 17 december kl 11.00 Gudstjänst med avtackning av kh Lennart Åström. 
Efter gudstjänsten är det servering i församlingshemmet. 
 
Torsdag 21 december kl 13.30 Julgudstjänst i ÄlvCentrums matsal. 
Lennart Åström, Carl Anders Markström och Edekören. Kaffe och tårta. 
 
Fredag 22 december kl 19.00 Vi sjunger in julen 
tillsammans med julkören under ledning av Carl Anders Markström, solister och musiker. Glögg och pepparkakor. 
 
Julafton kl 23.30 Julens evangelium. 
Lennart Åström och Oskar Rutberg. 
 
Annandag jul kl 18.00 Söndagsmässa. 
Bertil Fors, Karin Sandling och Niklas Thorneus. 
 
Nyårsafton kl 16.00 Nyårsbön. 
Bertil Fors och Carl Anders Markström. 
 
Nyårsdagen kl 18.00 Sammanlyst till Överluleå kyrka. 
 

Edefors församling januari 2018  
 

Söndag 7 januari kl 14.00 Familjens julgudstjänst. 
Ivar Sundström, Lena Engvall, Karin Sandling mfl. Efter gudstjänsten är det julfest i församlingshemmet. 
 
Söndag 14 januari kl 18.00 Söndagsmässa. 
Ivar Sundström och Carl Anders Markström 
 
Söndag 21 januari kl 11.00 Söndagsgudstjänst. 
Anna Nilsson och Carl Anders Markström 
 
Söndag 28 januari kl 11.00 Söndagsmässa. 
Anna Grenholm och Lena Engvall. 
 
Församlingshemmet: 
 

Torsdag 7 december kl 18.30 Bibelsamtal. 
 
Onsdag 17 januari kl 13.00 Handarbetsträff.  
 

Harads Missionskyrka december 2017 och januari 2018 
 
Torsdag 7 december kl 18.30 Bibelsamtal i församlingshemmet. 
 

Söndag 10 december kl 11.00 Gudstjänst Anders Lind. Nattvard och månadsoffer. 
 

Lördag 16 december kl 18.00 Julmusikcafé. Kom o sjung!! Servering. 
 

Fredag 22 december kl 19.00 Vi sjunger in julen i Edefors kyrka. 
 

Söndag 24 december kl 23.30 Julens budskap i Edefors kyrka. 
 

Tisdag 26 december kl 11.00 Gudstjänst Anna Olsson. Insamling till mission i andra  
länder: ”Tänd ett ljus” 
 

Fredag 5 januari kl 18.00 Trettondagsfest. Laila och Kenneth visar bilder och berättar från  
sin Israelresa. Servering 
 

Söndag 14 januari kl 11.00 Gudstjänst. 
 
Se även www.kyrktorget.se/missionskyrkan.harads  

 

OBS! Expeditionen är  
stängd onsdag 10 januari  

pga utbildning 

Besök gärna vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/edefors 


