
Edenytt   februari 2018 

Edeforsbygdens Vinterfestival 2018 
 

Årets vintervecka börjar lördag 24 februari och pågår fram till söndag 4 mars. 
Då lyser vi tillsammans upp i vintermörkret med varierade aktiviteter  

för alla åldrar, både inomhus och ute. 
 

Hela programmet hittar Du längre bak i Edenytt. 

HARADS MASKIN OCH FRITID    
0928 - 100 56  

 
 
 

 

Snö, snö och mer snö.  
Härlig, det blev vinter på riktigt. 

      Ta det lugnt i trafiken och  
 var rädda om varandra. 

  
Vi tar all färg, tapeter, lack, olja mm från 

Nordsjö idé och design och har 
samma priser som dem. 

  
Vi har gjort ett rea-bord med blandat. 

Så kom in och kika. 

Fiskeavdelningen fyller vi upp med nyheter, 
isborrar och adapter till skruvdragare i 
olika former. Kommer även ett paket 
med både skruvdragare och isborr. 

 
Välkomna in ! 

 

Marie, Bill och Anneli 

Tisdag 27/2   12.00 - 15.00 
KLÄPPGÅRDEN HARADS 

 

Vi serverar 

VÅFFLOR 
 

  och visar våra  
  fotoalbum  

  med bilder  
  från vår bygd.  

 
Du kan också se den gamla  

lanthandeln. 
 

Edefors  
Hembygdsförening Vuxenskolan Boden 

HARADS FÖRELÄSNINGSFÖRENING 
 

Vårterminens föreläsningar  
(med reservation för ändringar) 
 

20 februari  Årsmöte med underhållning och gratis fika. 
20 mars  Vandringlust - föreläsning  
  Eva Gunnare, Nanni Fredriksson 
17 april  Missing People 
15 maj  Författarbesök, Våra Älskade trädgårdar i norr  
  Laila Carlander 
 
I skrivandets stund är inte alla detaljer klara men inför varje föreläsning 

kommer det att affischeras runt om i bygden, i Bodens gratis-
tidning, Extrabladet och på facebook, så håll utkik. Annonse-
ring sker också via mail-lista som finns på Servicepunkten. 
Lämna din mail-adress till Servicepunkten om Du vill ha det 
utskicket. 
 
Medlemsavgiften för 2018 är 120:-/person/år 
         200:-/familj/år 
Engångsentré 40:-/person 
 
Varmt välkomna Styrelsen 



Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

 
 
 
 

 

Vi utför nybyggnationer, ombyggnationer,  
renoveringar, kakel och klinker 

 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

 

Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

i  Harads - 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 

 

  Nu finns ÅTERLÄMNINGSLÅDA 
  på plats 

 
     På badhuset under vinterveckan: 
 

* Måndag 26/2 kl 18.00-18.30  
GRATIS VATTENFYS 

* Tisdag 27/2 kl 17.00-19.00  
DISCOBAD  

* Torsdag 1/3 kl 18.30-19.30  
KANDELABERSIM Kom och  
simma i skenet av tända ljus! 

 
 

Södra Harads byaförening 
har  

ÅRSMÖTE 
 

i byastugan 
onsdag 21 februari 

kl 18.00 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 

Vi bjuder på  
kaffe, te och smörgås 

 
VÄLKOMMEN! 

 
    Styrelsen 



Kontakta mig för kostnadsfri offert 
 

Peter 070 - 600 52 57    
sab@telia.com 

 
 Nybyggen 

 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

 
 
 
 

Edefors Utveckling är nu återförsäljare av Bonnet - produkter inom  
lantbruk, snö- och vedhantering, verkstads- och byggprodukter,  
redskap till fyrhjulingar m.m. 
 

Vi har ett urval produkter hemma  
för påseende och omedelbar leverans.  
För mer information, kontakta Servicepunkten 0928-560 02 

Harads Byaförening 
håller ÅRSMÖTE 
måndag 19 februari 
kl 19.00 på Edeborg 
 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
Motioner inlämnas senast  
två veckor före årsmötet 
 
Ta chansen att påverka, 
kom och var med. 
 
Vi bjuder på  
smörgåstårta! 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
 

    //Styrelsen 

 

  HARADS 
 

Årsmöte 2018 
Torsdag den 22 februari kl 13.00 

på Edeborg 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val 
 

Bertil Pääjärvi leder mötet 
 

Underhållning 
 

PRO bjuder på smörgåstårta 
 

Lotter kommer att säljas 
 

Välkomna önskar styrelsen 
 

Samarrangemang med  

HARADS FÖRELÄSNINGSFÖRENING 
 

ÅRSMÖTE 20 februari 
 

kl 19.00 i Församlingshemmet 
 

 Haradsrevyn underhåller 
 

Sedvanliga årsmöteshandlingar 
Gratis fika 

 

Välkomna! 
 

Styrelsen 



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! J  

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 

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 

Slöjdens Hus 

onsdag 28 februari  
10.00 - 13.00 

 
 
 
 
 
 
 

Vävstugan och Snickeriet 
bjuder på tårta och visar verksamheten.  

Kanske blir Du inspirerad? 
 

Varmt välkommen! 
 

    Årets cirkeldeltagare 

Varannan onsdag (jämna veckor) finns Servicepunkten i Svartlå på företagshotellet Tanken. Välkommen! 
Behöver Du nya kompostpåsar? Nu finns det att hämta på Servicepunkten i Harads!  

 

Servicepunkten Edefors 0928-560 02  servicepunkt@hotmail.se  
www.servicepunktenedefors.se 



 

Som en del av Edeforsbygdens 
Vintervecka arrangerar 

Edefors Hembygdsförening  
och Harads Byaförening  

 

Festivalmusik på Edeborg 
  

onsdag 28 februari kl 19.00 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

underhåller med blandad musik 
 

 Servering 
 

  Inträde 100 kr, barn fri entré 

VÄRLDSMUSIK FRÅN TORNEDALEN 

Vad händer i EDEK? 
 

Vi har sökt och fått beslut om medel till följande projekt under 2017 och 2018. 
 

Mobila hyresrätter som blir ett sätt att ta fram hyresbostäder på landsbygden. Första delen i projektet var en marknadsundersök-
ning i Edeforsbygden, Unbyn och Gunnarsbyområdet. Det har visat sig att behovet finns och planering och projektering av mobila 
hus kan nu påbörjas. 
 

Flarkåprojektet. Flarkåns lekbottnar är återställda. Vi ska nu bygga ställplats för husbilar och husvagnar och iordningställa fiske-
platser. Tillsyn och möjligheter att köpa fiskekort samt hyra fiskeutrustning kommer att finnas när fisket i ån har uppnått hållbar 
status.  
 

Edeforsprojektet är ett stort tvåårigt projekt som innebär att Forsuddens rekreations- område, d v s gamla rastplatsen vid älven 
norr om Edeforsbron, arrenderas och rustas upp till gagn för upplevelseturismen och lokalbefolkningen. 
 

Integrationsprojekt för våra asylsökande, där vi jobbar med praktiska frågor om hur vi lever och bor i vårt samhälle samt går in på 
demokratifrågor och svenska värderingar.   
 

EDEK kallade till ett möte i oktober, som vi kallade ”Framtidsmötet”.  Vi fick många besökare och fina förslag från medlemmarna 
och allmänheten på konkreta förbättringar för oss boende i bygden. Vi har arbetat med frågorna och kommer att redovisa hur det 
går att  förverkliga dessa förslag. Vi träffas på söndag den 25 februari kl 18 på Edeborg för uppföljning och kanske har du nya  
förslag.  
 
Medlem i EDEK 2018. Vi behöver Din medverkan för att utveckla vår bygd! Vi vill veta vad du tycker att EDEK ska jobba med  
framledes för att bäst utveckla och stärka vår bygd. Kom och träffa våra projektledare på EDEK och säg vad du tycker är viktigt  
eller skriv en motion till årsmötet. Den kan lämnas på servicepunkten under februari månad. 
 

Medlemskapet kostar 100 kr för enskild medlem och även för ideell förening. 
För företag är engångsavgiften 1000 kr och därefter 100 kr i årsavgift. 
 

BG 418-9056 eller Swish 123 104 32 80 (skriv ditt namn vid elektronisk överföring eller på inbetalningskortet) 
 

Välkommen som medlem år 2018 önskar EDEKs styrelse. 



24/2 - 4/3 

2018 

Skidbackarna i Storklinten öppna alla dagar 10.00–16.00 
För öppettider Restaurang Storklinten, afterwork, afterski,  
barnafterski  och andra aktiviteter, se www.storklinten.se. 
 

Lördag 24/2 
10-14  Badhuset i Harads öppet. 
12-15  Workshop Yoga och meditation i matsalen på  
 ÄlvCentrum i Harads. Föranmälan krävs (workshopen är 
 både lör och sön), för mer info, se separat annonsering  
 och Edeforsbygdens facebook. 
16.00  Invigningskonsert i Edefors kyrka ”You´ll never walk alone” 
 med  Wilmer Heikkilä och Lennart Johansson.  Se separat  
 annonsering. Servering av blåbärssoppa. 
 

Söndag 25/2 
12-15  Workshop Yoga och meditation i matsalen på  
 ÄlvCentrum. Se ovan. 
13.00  Rinkbandymatch i Svartlå, ”Övre” möter ”Nedre”.  
 Försäljning av hamburgare, kaffe och fika, Svartlå IK. 
18.00  Framtidsmötet – Uppföljning, på Edeborg. Servering. Edek. 
 

Måndag 26/2 
14.00  Filmvisning på Biblioteket. ”En rallares memoarer” del 3   
 av Thorbjörn Enberg. 
18-18.30 Gratis Vattenfys på Badhuset i Harads. 
19-20  Gratis prova-på-gympa med Karin i Harads Sporthall. 
 

Tisdag 27/2 
09.00  Skidlopp med barnen från Kids Corner på skolgården i Harads. 
10.00  Svartlårännet. Barnen på förskolan i Svartlå åker skidor  
 på skolgården. 
12-15  Våffelservering på Kläppgården, Edefors Hembygdsförening. 
13.30-14.20 Gratis prova-på-lättgympa med Annika i Harads  
 Sporthall. 
16-18  Servering av bruna bönor och semlor på Nornan i Svartlå,  
 vuxen 60 kr och barn 30 kr, Svartlå Byaförening.  
17-19  Discobad på Badhuset i Harads. 
 

Onsdag 28/2 
09.30  Sångstund för barn 0-5 år på Biblioteket i Harads. 
10.00  Vasaloppet i Storklinten. Kom och heja på eleverna från 
 Tankeborgen Svartlå Fria i skidspåret. 
10-13  Öppet hus i Slöjdens Hus. Vävcirkeln och Snickeriet visar 
 sina verksamheter och bjuder på kaffe och tårta. 

forts. Onsdag 28/2 
17-18.30 Hamburgerförsäljning i Bergmanparken, Harads IF. 
18.00  Presentation av snöskulpturer gjorda av eleverna på  
 Harads skola i Bergmanparken. 
18-18.30 Gratis Vattenfys på Badhuset i Harads. 
17-21  ”Gör dina egna ljus” på Ungdomsgården i Harads, Edekung. 
19.00  Festivalmusik på Edeborg. Tornedalsgruppen JORD under-
 håller med blandad musik. Inträde 100 kr, barn fri entré.  
 Servering. Edefors Hembygdsförening och Harads Byaförening.  
 

Torsdag 1/3 
11-13  Daglunch i Församlingshemmet, ärtsoppa och plättar,  
 vuxen 60 kr och barn 30 kr. 
13-15  Öppet hus på mötesplats Klippan i Harads. Kom och 
 ”språkbada” med våra internationella bybor. 
14-16  Gubbdagis De Luxe på Edeborg, Harads Byaförening. 
18.30-19.30 Kandelabersim på Badhuset i Harads. Kom och  
 simma i skenet av tända ljus.  
 

Fredag 2/3 
12.00  Mini-Os på skolgården i Svartlå, Tankeborgen Svartlå Fria  
            bjuder på fika. 
18.00  Premiärkväll för filmfestivalen Vinterljus på Edeborg, mingel 
 med snittar och bubbel och visning av öppningsfilmen ”Här 
 har du ditt liv” av Jan Troell. Tema för filmfestivalen är filmer 
 som spelats in i Edeforsbygden. Biljetter finns att köpa på 
 Servicepunkten, pris 100 kr. För mer info och fullständigt  
 program, se www.vinterljus.se och separat affischering. 
 

Lördag 3/3 
10-12 Gratis prova-på-gymmet med instruktör på plats. 
10-23 Filmfestivalen Vinterljus på Edeborg under hela dagen, 
 visning av flera filmer som spelats in i Edeforsbygden.   
 Filmpass för alla filmer, under lör och sön, finns att köpa på 
 Servicepunkten, pris 100 kr. För mer info och fullständigt  
 program, se www.vinterljus.se och separat affischering. 
11.00  Veteranskotertävling i backen nedanför Kläppgården.  
 Försäljning av hamburgare och fika, Underdogs Racing och 
 Edefors Skoterförening. 
 

Söndag 4/3 
10-17 Filmfestivalen Vinterljus, se ovan. 
11.00  Gudstjänst i Edefors kyrka, invigning av den nya samiska  
 stolan. Kyrkfika. Avslutning på årets Vintervecka.  

Årets festival har tema VINTERLJUS 

För mer info, kontakta Servicepunkten 0928-560 02 vardagar 10.00-14.00 

Vinterveckan 2018 anordnas gemensamt på ideellt initiativ av lokala föreningar,  
     företag och organisationer i Edeforsbyarna för att lysa upp i vintermörkret  
         för boende och besökare i alla åldrar. 



Edefors församling december 2017  
 

Söndag 4 februari kl 11.00 Söndagsgudstjänst. 
Ivar Sundström, Julia Magnusson, Karin Sandling m.fl.  
Speciell inbjudan till 2017 års dopbarn. Varm korv efter gudstjänsten. 
 

Söndag 11 februari kl 11.00 Söndagsgudstjänst. 
Charlotte Unee och Julia Magnusson. 
 

Söndag 18 februari kl 11.00 Söndagsmässa. 
Ivar Sundström och Carl Anders Markström. 
 

Lördag 24 februari kl 16.00 Vinterfestivalens invigningskonsert. 
”You´ll never walk alone”. Wilmer Heikkilä och Lennart Johansson.  
Se separat annons. 
 

Söndag 25 februari kl 18.00 Söndagsgudstjänst. 
Anna Nilsson och Lena Engvall. 
 

Söndag 4 mars kl 11.00 Gudstjänst. 
Lennart Åström, Julia Magnusson och Annica Waara m.fl.  
Invigning av den nya samiska stolan. Kyrkfika. Avslutning på årets vintervecka. 
 

Övrigt: 
Tisdag 13 februari kl 12.00 Handarbetsträff på Älvstrands dagverksamhet. 
 

Torsdag 15 februari kl 18.30 Bibelsamtal i församlingshemmet. 
 

Onsdag 21 februari kl 13.00 Handarbetsträff i församlingshemmet. 
 

Torsdag 1 mars kl 11.00-13.00 Daglunch i församlingshemmet. Servering av ärtsoppa och plättar. Anmäl gärna till 0928-108 50. 
 
 

 

Harads Missionskyrka februari 2018 
 

Söndag 11 februari kl 18.00 
Församlings- och styrelsemöte. 
 
Torsdag 15 februari kl 18.30 
Bibelsamtal i församlingshemmet. 
 
Söndag 18 februari kl 11.00 
Församlingens årsmöte. 
 
Söndag 25 februari kl 11.00  
Gudstjänst Ove Ryås, månadsoffer. 
 

 
Se även www.kyrktorget.se/missionskyrkan.harads  

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

         ÅRETS KLOCKAN TVÅ 
 
Tänk dig året som en klocka 
där februari då står som två. 
Är den något som kan dig locka 
till att nått fyndigt hitta på? 
 
Nja, det numret är inte så bra, 
bättre finns, hävdar nog en del. 
En fundering borde en sån sig ta 
för en slik klocka går ju helt fel! 
 
                  Bernt Rutström         

        Midvinterprat 
 
Just nu befinner vi oss 
i vår vinters mitt 
och norrskenets bloss 
visar skimret sitt. 
 
Och stjärnornas bågar 
där ovan glimmar 
för alla de som nu vågar 
ut i mörkrets timmar. 
 
Jo, men som norrlänning 
är man ju rätt van 
och har mindre känning 
av ljusbrist på dan.  
 
 12/1 -18 Bernt Rutström 


