
 

 
 
 
 

Vi utför Nybyggnationer 
Ombyggnationer  

Renoveringar 
 Kakel och Klinker 

 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928 - 100 56 

 

 Nu, vecka 22 har vi  
30% på nordsjös utefärg 
Så passa på att beställa! 

  
Virket är påfyllt, både vanligt och impregnerat. 

  
Sommarfiskeväggen är fullproppad  

inför säsongen. 
  

Strandleksaker, badringar, såpbubblor och  
andra leksaker är uppackade. 

 

Välkomna in! 
Marie, Anneli och Bill 

Edenytt   juni 2018 

HARADSDAGEN  9 juni  
kl 11.00 - 15.00 mitt i byn 

 

· Karnevalståget startar kl 11.15 från församlingshemmet 
Pris för bästa utklädnad både barn och vuxen 

· Byabebisar 
· Uppträdande av Northern Indians  

bestående av John Andersson och Josef Eriksson (Ronnys son) 

· Leklandet med hoppborg och bollhav 

· Marknadsförsäljare 
Vill du hyra marknadsplats ring Anki Viklund 070-2610776 

· Tipspromenad 
· Korande av Edeforsmannen och Edeforskvinnan 
· Försäljning av fika, popcorn, sockervadd, varmkorv, hamburgare, suovaskebab mm. 
· Räddningstjänsten förevisar 

Se kommande program  
med reservation för eventuella ändringar 

 

  HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!    /Harads Byaförening 



Info från HIF 
 
Matchprogram: 
Lördag 2 juni kl 15.00 Övertorneå – Harads IF 
Lördag 6 juni kl 13.00 Harads IF – Hedens IF 
Onsdag 13 juni kl 19.00 Lira BK – Harads IF 
Onsdag 20 juni kl 19.00 Harads IF – Pålänge GIF 
Torsdag 28 juni kl 19.00 IFK Luleå 2 –Harads IF 
 
FOTBOLLENS DAG! 
 

Firas i år på Nationaldagen 6 juni!   
Välkommen till Kamrum redan kl 11.00  
då vi startar med olika aktiviteter som  
pilkastning, tipsrunda, lotterier mm.  
 

A-lagsmatchen mot Hedens IF börjar kl 13.00. 
Fika, glass, hamburgare och palt finns  
att köpa! 

Batteridriven städmaskin uthyres!  
Comac Vispa 35 B 

 

¨ Kommer åt bra i hörn 

¨ 1 rondell + skurmedel ingår 

¨ Lätt att transportera 

¨ Vikt 35 kg 
 
Pris 500 kr/dygn 
 
För mer information, kontakta  
Servicepunkten 0928-560 02, servicepunkt@hotmail.se 
 

Se instruktionsfilm på YouTube: Comac Vispa 35 B  

 

Information 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 Skogs-
vårdsstyrelsen. Kommunen har haft ansvaret för drift och skötsel av anläggningen fram till 2017 
och där efter 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 EUs strukturfond i form av ett investeringsstöd. 
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 knytta till Forsudden ska kunna göras elektroniskt eller personligen genom  
Servicepunkten.  

Grillfest i Allaktivitetshuset  
Bodträskfors 7 juni kl 12.00 
Info och frågor om höstens aktiviteter. 
Föreningen bjuder på grillkol, kaffe och kaka. 
Medtag egen kost för grillning. 
 
Lotter kommer att säljas. 
Välkomna önskar styrelsen! 

Inom kort  
skyltar vi om i  

våran butik och 
byter då Coop Nära till Lilla Coop 

 

Öppettider i sommar (juni, juli, augusti): 
mån - fre  9-19 
lördag   9-17 
söndag   11-17 

 

 Avvikande tider:  
nationaldagen 6/6  9-17 
midsommarafton    9-15 

 

Vi har nytt telefonnummer: 010 - 747 82 00 

Alla hjärtligt välkommen in till oss! 
Trevlig sommar!  önskar personalen 



HANTVERKARE 

Vill Du sälja Dina alster i sommar? 
Edefors Hembygdsförening ordnar även  

i år servering och hantverksförsäljning på  
 

LAXHOLMEN 
22 juni - 5 augusti 

 

Vi tar gärna emot och säljer dina alster mot  
provision 15 %. Om Du kan vara någon dag på  

Laxholmen och hjälpa till med försäljningen eller  
i köket blir provisionen 10 % på dina sålda alster.  

Meddela oss om Du kan ställa upp. 
 

Vi finns vi på Laxholmen  
för att ta emot och registrera dina varor  

onsdag 20 juni 10.00 - 15.00 
 

Vi kan ordna det på annat sätt om inte tiden passar.  
 

  Kontakt: 
 

  Ulla Hellström        070 - 606 93 92,  0928 - 400 19      
  Inga-Lisa Öhrvall    073 - 827 60 75 
 

      Edefors Hembygdsförening 

 

 
 

Sommarcafé och  
hantverksförsäljning på 

LAXHOLMEN 
22 juni - 5 augusti 

 

EDEFORSBOR! 

Vi behöver er på Laxholmen i sommar  
för att på olika sätt hjälpa till att serva  

och ta hand om våra besökare. 
 

   Hör av Dig till någon av oss om Du  
   vill och har möjlighet att hjälpa till: 
 

 

   Maria (Servicepunkten) 0928 - 560 02 
   Ulla Hellström   0928 - 400 19 
   Anders Johansson    070 - 533 55 69 
   Fred Gustafsson   070 - 695 90 75 

 
Edefors Hembygdsförening 

Årets musikunderhållning  
på LAXHOLMEN 

 
¯ Midsommarafton kl 14.00 

Mona och Niklas Thornéus 
 

¯ Lördag 30 juni kl 14.00  
Par om Par 

 

¯ Lördag 7 juli kl 14.00 
Let´s Dance 

 

¯ Lördag 14 juli kl 14.00 
Remember, Håkan Anderssons Orkester 

 

¯ Söndag 15 juli kl 14.00 
Stig Norbergs Orkester 

 

¯ Lördag 21 juli kl 14.00 
Arctic Swing Quartet 

 

¯ Lördag 28 juli kl 14.00 
Gubbröra 

 

¯ Lördag 4 augusti kl 14.00 
Dubbelt Upp 

VÄLKOMMEN  
TILL VÅR TRADITIONELLA  

MIDSOMMARFEST PÅ 
 

KLÄPPGÅRDEN   

MIDSOMMARDAGEN 
12.00 –15.00 

 

{ Friluftsgudstjänst med Anna Nilsson kl 12.00 

{ Underhållning av  Rigmor - Janne från  
Vuollerim kl 13.00 

{ Bild/filmvisning av Edeforsbilder från förr 

{ Servering med Laxsmörgås, fika och varmkorv 

{ Försäljning av ”Glimtar från Edeforsbygden” 
2018 och ”Edeforsen och Laxholmen” 

{ Tipspromenad, tombola, lotterier 
 

 
 
 
 
 
 

Edefors Hembygdsförening och Harads Byaförening  
i samverkan med Vuxenskolan Boden  

KLÄPPGÅRDEN HEMBYGDSMUSEUM 
Öppet efter överenskommelse 
  070-533 55 69 (Anders) 
  070-551 84 24 (Ullabett) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Sommarstängt   
6/6 - 18  - 26/8 -18 

 

Glad sommar! /Hilkka 

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 

 

Öppet hus på Treehotel 
Restaurang 3 juni 

Äntligen är vår restaurang och  
vårt nya kök färdigt! 
 
Vi vill bjuda in er som bor här i 
Edeforsbygden till oss för att se  
det som blivit nytt. 
Sebastian & co bjuder på lite  
smakprover från vår sommarmeny 
 
Varmt välkomna in  
på söndag den 3 juni  
kl 14-16! 

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 



Kultursidan 
Han slår sig ner bredvid mig och på samma sätt som han lyfter kaffekoppen mot hans mun lyfter han min  
förståelse ytterligare i ett utav de kanske mest diskuterade ämnena idag och där kanske våra största utmaningar 
ligger. Asylpolitiken. Integration.  
 
Jag har senaste året studerat till Integrationspedagog, ett yrke som ”hittats på” efter de stora flyktingströmmarna 
2015 då man såg ett stort behov av att utbilda människor i bemötande och stöttande på resan som de  
asylsökande gör i väntan, avslag och för den lycklige, på vägen in i det svenska samhället. 
 
Många är frågorna och svaren ändras ofta beroende på vem du frågar och hur vindarna blåser. Värderingar sätts 
på prov, emotionella tankar blandas med mentala känslor. Lagar, handlingsplaner, handläggningar, budgeteringar 
florerar. Alla känner vi eller tänker något om detta. Ingen vet direkt hur eller vad vi ska göra. 
”Hur ska folk förstå oss?” frågar han mig och berättar om frustrationen att inte bli förstådd, att inte alltid få en 
tolk som översätter korrekt, att inte veta vad som väntar, nästa dag, nästa vecka, nästa år. Att inte få eller kunna 
rota sig. 
 
Han tog de benhårda argumenten och satte åt sidan för ett mjukare perspektiv. Människan.  
Rotlösheten har nog de flesta någon gång fått finna sig i, att inte tillhöra, inte sitta ihop, inte känna sammanhang 
med resten. ’Ett träd utan rötter står ostadigt’ sägs det och jag tar en klunk av mitt kaffe. 
”Du vet, vi vill bara få känna oss trygga någonstans” säger han och min tanke dras oavsiktligt till Maslovs  
behovstrappa. Efter de fysiologiska behoven av mat, sex, luft och vatten kommer trygghet, att få känna sig säker. 
Att förstå att situationen för många (om inte alla) som väntar på asyl står på andra trappsteget av Maslovs  
behovstrappa och att de högre trappstegen, såsom bygget av en långvarig gemenskap, självkänsla och själv- 
förverkligande, just nu är irrelevanta i sammanhanget, kan kanske få oss att se till just, människan. 
 
Vi som den ’lilla människan’ kanske inte behöver veta svaren på dessa  
frågor om lagar, handlingsplaner, budgeteringar och handläggningar  
kanske inte heller fokusera för mycket på vad som är rätt och fel med  
dessa, om vi inte satt oss i situationen att faktiskt kunna påverka dem.  
Vår roll kanske är att som människa försöka förstå att verkligheten för en 
annan människa kan vara påfrestande och ibland betungande, snårig och 
svår. Att känna med och för varandra.  
Stötta varandra. Kanske göra något för någon om vi kan. 
 
”Främlingar är endast vänner du inte träffat förr” stod det på en bar jag 
passerade under en resa och jag funderar på hur världen hade sett ut ifall 
vi alla levt efter detta motto, människa till människa. 
  
Jag har under de senaste 8 veckorna varit en del utav arbetet på Klippan, 
mötesplatsen i Harads för asylsökande. Jag är mycket glad för detta och 
jag blir ödmjuk inför den goda och givmilda kraft som finns i byn för att  
på olika sätt stötta arbetet på Klippan och människorna som kommer dit! 
Vi gör detta bl.a genom svenska lektioner, utflykter, samtal och mat och 
med Maslov kvar i tanken hoppas jag att vi någonstans bidrar till och 
(fortsättningsvis kommer att bidra till) något som kan härledas till, om  
än för stunden, en känsla av trygghet. 
 
Sofia Larsson 

 
SOMMARPOEM 
 
Solen lyser på en gammal hägg, 
ljuset bryts till flimmer 
som faller på en grå ladas vägg 
på sprucket, uttorkat timmer. 
 
En spindel vakar över sitt nät 
och väntar tåligt på ett rov. 
Solvärmen dallrar över trä’t, 
från myrkanten hörs en spov. 
 
Så rör en bris vid trädet löv 
vars skuggor dansar över väggen. 
Men spindeln syns blind och döv 
för vindens lek i gammelhäggen. 
 
Nu hamnar en fluga i klibbigt garn 
och spindeln vaknar av signalen. 
Vid bryggan stojar badande barn 
–  det är åter sommar i dalen! 
 
                        Bernt Rutström 



Edefors församling juni 2018  
 

Söndag 3 juni kl 11.00 Söndagsgudstjänst med dop.  
Lennart Åström, Lena Stenlund och Överluleå kyrkokör. 

Söndag 10 juni kl 11.00 Söndagsmässa.  
Anna Grenholm och Julia Magnusson 

Söndag 17 juni kl 11.00 Söndagsgudstjänst.  
Vi hälsar vår nye församlingspräst Tommy Persson välkommen.  
Kyrkfika. 

Midsommardagen kl 12.00 Friluftsgudstjänst på Kläppgården.  
Anna Nilsson, Lena Engvall, Karin Sandling mfl. 

Söndag 24 juni kl 18.00 Musik i sommarkväll. Vi firar att kyrkan fyller 90 år!  
Lennart Åström, andakt. Cecilia Edman Bergman klassisk gitarr. Födelsedagsfika! 

Söndag 1 juli kl 18.00 Söndagsmässa.  
Tommy Persson och Lena Engvall. 

Övrigt:  
 

Måndag 4 juni är Pastorsexpeditionen stängd pga personalmöte. 
Torsdag 14 juni kl 18.00 Skolavslutning i kyrkan. 

 
www.svenskakyrkan.se/boden eller Edefors församling på facebook. 

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 

Annonsera i Edenytt 
 

Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se  
eller ring 0928 - 560 02. För Edenytt juli är sista  
inlämningsdag onsdag 27/6. 

Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 


