
Edenytt   maj 2018 

Info från HIF 
 
Du kan ännu lösa medlemskort i 
Harads IF. Som tidigare är det 250 
kr för familj och 150 kr för enskild 
medlem. Bankgiro 724-4486.  
Värdekuponger hos olika företag 
får man på köpet! 
 
Under sommaren kommer vi att 
ha aktiviteter för barn och ungdo-
mar på Kamrum. Våra ungdomar 
är viktiga, så vi söker efter några 
personer som kan hjälpa till  
någon/några dagar.  
Hör av dig till oss! 
 

Mer info och vårens spel-
program hittar Du längre 
bak i Edenytt! 

 

 
 

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 

Stöd gärna Svartlå IK, bli medlem!  
150 kr för enskild och 200 kr för familj. 

Bankgiro: 5823-9690 

Rätt swishnr: 123 014 99 71 



Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

    SÅNGSTUND  
     23/5 kl 09.30 

 

STÄNGT 30/4 och 9/5 

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 

 

Ett stort tack till 
 

Harads Bensin AB 

Svantes Vilt & Bär 

Harads Maskin & Fritid 

Bomek 

Coop Nära Harads 

Norbergs El & Rör 

Rickard Långström 

Anderssons Bilservice AB 

Assar Norbergs transport 

Mickes Maskin & Däck 

LappSimon Boden Kött & Vilt 

Anna-Stina Engström 

Lars Nilsson 

Holger Mattsson 

Gunvor Nilsson 

Bengt-Göran Gustavson 

 

För gåvor till pimpeltävlingen 

vid Laxholmen 14/4 

Stort tack till alla tävlingsdeltagare 

och föreningsmedlemmar 

 

Forsnäs Bygdegårdsförening 

 

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 



 

 
 
 

 
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 och Boden 
 

Bara ett samtal bort 
070 - 572 55 31 

 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

 

 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

Kontakta mig för kostnadsfri offert 
 

Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

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 

 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
 

 0928 - 10056 
 

 Vi finns på facebook 

 
Nu är snart all snö borta fast det var 
svårt att tro att vi skulle få en vår. 

Längtar efter den ljusa 
varma sommaren. 

 
Vi byter ut alla säsongsvaror. 

Krattor, vattenslangar, spadar, 
fiberdukar, bärnät och nytt 
trädgårdspynt mm börjar 
ta plats i butikens hörn. 

 
Vinterfisket ska packas ner och 

sommarens nyheter upp på 
hyllan, kom med förslag 

om det är något speciellt. 

 
VÄLKOMNA IN! 

 

Marie, Bill och Anneli 



Klockan är ett instrument 
som funnits i långa tider. 

Men under dessa har hänt 
en del så att säga - omsider. 

 

Först var den nog en sticka 
som i marken stuckits ner. 

Och den kunde inte ticka 
ja, knappt heller något mer. 

 

Men så snart solen sken 
och marken började steka 

kunde var och en då se 
varåt tenens skugga peka. 

 

Då detta fenomen återkom 
varje molnfri och solig dag 

insågs nog den företeelsen 
som en tillförlitlig naturlag. 

 

Ja, från denna ringa början 
har nu alltså så mycket hänt 

att denna papperslapp inte  
kan rymma så mycket pränt! 
 

19/3  2018   Bernt Rutström  

Snödrivorna lever farligt 
så här mot månadsskiftet 
ty vårsolens gassande 
är för dessa rena giftet! 
 
De har väl så länge varit 
ett bedrövligt problem 
men strömmar nu bort 
via sitt rännils-system. 
 
Så april och maj kan   
nu gott ta varann i hand 
och befästa ljuva vårens 
framkomst till vårt land! 
 
23/4 2018 
Bernt Rutström 

Kultursidan 

Haradsdagen 9 juni 2018 

mitt i byn 
 

 På programmet som vanligt 

• Karnevalståg 

• Byabebisar 

• Underhållning 

• Aktiviteter för barn 

• Marknadsförsäljare 

Vill du hyra marknadsplats  

ring Anki Viklund 070-2610776 

• Tipspromenad 

• Mat fika och mycket annat 
 

  Se kommande program 

  Planeringsarbete pågår 
 

Harads Byaförening 

  Nu drar fotbollen igång! 
 

  Herrlaget har seriepremiär borta mot Skogså  
  på Boden Arena redan lördag 5 maj kl 12.30. 
  Första hemmamatchen blir mot Parkalompolo, (Starka Parka)  
  lördag 12 maj kl 13.00. 
 

  Tyvärr ligger snön ännu kvar på Kamrum så de första hemmamatcherna  
  måste spelas på Bredåker Arena. Vi kommer naturligtvis att sälja både  
  kaffe och hamburgare där som vanligt. 
 

  Spelprogrammet för våren i övrigt ser ut som följer  
  (med reservation för ändringar): 

 

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

19 maj kl 15.00 BBK FF2-HIF 

26 maj kl 13.00 HIF-Notvikens IK 

2 juni kl 15.00 Övertorneå SK-HIF 

6 juni kl 13.00 HIF-Hedens IF (FOTBOLLENS DAG!) 

13 juni kl 19.00 Lira BK-HIF 

20 juni kl 19.00 HIF-Pålänge GIF 

28 juni kl 19.00 IFK Luleå 2-HIF 



Edefors församling maj 2018  
 

Söndag 6 maj kl 18.00 HALLELUJA MOMENT!  
Vårkonsert med lokala solister, körer och musiker. Kända sånger av 
bl.a. Ted Gärdestad, Niklas Strömstedt, Py Bäckman mfl. Fri entré.  
 
Torsdag 10 maj kl 08.00 Gökotta i Klusån (Missionshuset)  
Ivar Sundström och Julia Magnusson. Ta med fikakorg och något att 
sitta på. 
 
Söndag 13 maj kl 11.00 Söndagsmässa.   
Ivar Sundström och Andreas Printz.. 
 
Söndag 20 maj kl 11.00 Sammanlyst till Harads Missionskyrka.  
Anna Grenholm, Julia Magnusson, kyrkokören mfl medv. Servering. 
 
Söndag 27 maj kl 11.00 Familjegudstjänst i Södra Harads byastuga.  
Birgitta Ryås, Julia Magnusson, Karin Sandling och barntimmebarnen medverkar.  
Avslutning för vårens barngrupper. Tipspromenad och korvgrillning efteråt.  
 
Edestrand: Onsdagar 13.00-14.00 Sångstund med andakt. 
 
Församlingshemmet: Onsdagar 14.30-16.30 Efter plugget för klass F-6.  
 

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

 
Harads Missionskyrka maj 2018 
 

Torsdag 10 maj kl 08.00 Gökotta i Klusån  
Ivar Sundström och Julia Magnusson. Medtag fikakorg. 
 

Söndag 20 maj kl 11.00 Sånggudstjänst 
Anna Grenholm, Julia Magnusson och  
Kyrkokören. 
 

Se även www.kyrktorget.se/
missionskyrkan.harads  

 

 Skogsskifte till salu 

 Anbud infordras på fastigheterna  
 Harads 5:27 och 5:28 i Bodens kommun  

  Upplysningar: tel 0928-104 54 

Intresseanmälan 

Harads Missionsförsamling planerar hyra ut  
lägenhet om 2 rum o kök på Missionskyrkans 
övervåning efter genomgående renovering.  
Viss anpassning kan göras till hyresgästens  
önskemål. 

Lägenhetsytan är 65 m2 fördelad på kök,  
allrum, sovrum, badrum och hall.  
Ljusa och trevliga rum, bra takhöjd, stora  
fönster med härlig utsikt.  
Egen ingång. 

Inflyttning hösten 2018. 

Upplysningar: Thorbjörn Enberg 070-616 18 66  
thorbjorn.enberg@gmail.com 

• Areal: 6,7 ha. Virkesförråd ca 750 m3sk,  
90 % björk. 

• Timrad stuga ingår samt jakträtt… 

• Fri prövningsrätt förbehålles. 

• Anbud senast 1 juli 2018.  

http://www.svenskakyrkan.se/boden

