
Edenytt   mars 2018 

Edeforsbygdens Vinterfestival 2018 
Pågår fram till söndag 4 mars, för fullständigt program, se www.servicepunktenedefors.se eller Edeforsbygdens facebook. 

ÖPPETTIDER 
 

  måndag - fredag    09.00-19.00 
  lördag         09.00-16.00 
  söndag             11.00-16.00 

 

Välkommen in och handla hos oss! 
 
 
 
 
 

Under påskhelgen har vi  
ordinarie öppettider 

 

GLAD PÅSK! 
önskar Viviann med personal 

Biljetter säljs via Servicepunkten öppet vardagar 10.00 - 14.00  
0928 - 560 02 eller servicepunkt@hotmail.se  
 

Festivalmingel och öppningsfilm 2 mars 100;- 
Filmpass för alla filmer 3-4 mars  100;- 
Filmpass 18 år och yngre   0;- 

Ett stort TACK till  
Edefors Hembygdsförening 
 

från Harads skola klass F-2  
för de goda våfflorna  
som vi blev bjudna på  
på fettisdagen. 

Välkomna på utedag med EdekUng  
den 9/3 kl 13.00-16.00.  

 

Vi håller till i backen ner mot älven, bakom skolan. 
Tefat finns att låna men ta gärna med eget åkfordon.  

Vi bjuder på grillad korv och varm choklad.  
Inställt om kallare än -15. 

 

Välkomna! 



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 

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

 
   SÅNGSTUND  
   14/3 kl 09.30 

HARADS BYAFÖRENING ARRANGERAR 

Barnmatiné på Edeborg 
Söndag 11 mars kl 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Emoji Movie 
 

Barn fri entré, vuxna 30 kr 
 

Före filmen försäljning av  
popcorn, sockervadd,  

läsk och fika. 

MusikCafé på Edeborg  
Tisdag 20 mars kl 19.00 
 
 
 
 
 
 
 

underhåller 
 

Musikkryss med kända låtar  
av Beatles och Ted Gärdestad 

 
Servering 

 

Välkomna! 



 
 
 
 
 

 
Nybyggen 

 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 
 

Kontakta mig för  
kostnadsfri offert 

 

Peter 070 - 600 52 57 
 

sab@telia.com 

Luleälvdals  
Begravningsbyrå 

 

(Älvdalens begravningsbyrå) 
 

i  Harads - Boden 
 

Bara ett samtal bort:  
070-572 55 31 

 
www.alvdalensbegravningsbyra.se 

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 

Treehotel restaurang  
 

Vi välkomnar Edeforsbygden till Treehotel restaurang som har 
utökat med fler platser, ny lounge och även en fin presentbutik.  
 

Vi serverar närproducerat från bl a Svantes Vilt & Bär, vällagat 
med internationell touch av vårt duktiga köksteam. Vi har givet-
vis även vegetariska och veganska alternativ.  
 
Hotellfrukost 150:- 
Lunch 150:- (minst 10 pers) 
Kvällens husman 199:- 
Kvällens middag 2 rätter 495:-, 3 rätter 595:- 
 
Alla måltider måste förbokas på 0928-103 
00 
 



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. 

 
EDEFORS HEMBYGDSFÖRENING 

ÅRSMÖTE 
Församlingshemmet 

Söndag 11 mars kl 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla varmt välkomna! 
 
Samarrangemang med Vuxenskolan Boden 

· Mötesförhandlingar 
· Musikunderhållning  

med Uno Lindström 
· Vi bjuder på kaffe och smörgås 
· Lotteri 

 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928-100 56 

 
   Solen skiner in genom fönstren 

   och Vinterfestivalen börjar snart. 
   Nu vaknar vi ur vinterdvalan till 

   en vacker vår. 
 
 
 

Vinterfisket har börjat, här finns det  
adapter med handtag eller skiva  

till skruvdragare för isborr, pirkar,  
blinkar, mask, maggot mm.  

 
Hör av er om det är något  

speciellt ni vill ha. 
 
 
Stekpannor, ryggsäckar och andra 
bra att ha saker för dagar utomhus. 

 
 

Välkomna in! 
Marie, Bill och Anneli 



Kultursidan 

Info från HIF 
 
Nu är det dags att lösa medlemskort i Harads IF. Infoblad 
kommer snart ut i postlådorna, men löpande info kan man 
hitta på hemsidan www.laget.se/haradsif eller Harads IF på 
facebook. Det är samma avgift som tidigare, 250 kr för familj 
och 150 för enskild medlem. Värdekuponger hos olika företag 
får man på köpet! OBS glöm ej att skriva namn. 
 

Herrlagets tränarduo är samma som i fjol, Urban Sandberg 
och Mattias Andersson. Laget kommer att spela i div 4 norra. 
 

Innebandy för ungdomar startar snart i sporthallen, ledare 
Gideon Swinkels. 
 

Skoterföreningen ordnar backtävling nedanför Kläppgården, 
lördag 3 mars. Damma av din gamla skoter och anmäl dig 
eller kom som publik. Vi säljer kaffe och hamburgare. 
 
Det är dags att ta fram skidorna och 
börja träningen inför vårens skidlopp 
på Kamrum. Det blir den 17 mars, 
med första start kl 11.00. det är ett 
motionslopp som passar alla åldrar 
och ingår i årets Kamrumklassiker.  

 
   Övriga lopp blir cykelloppet  
   Broarna runt i juni och  
   Kamrumjoggen i augusti. 

          Javisst! 
 
När man passerat åttio 
har man inga illusioner kvar 
då man nu inte längre 
har så många levnadsda’r. 
 
Kanske du framhåller 
att det är ju lika för oss alla? 
Vi kan väl för både 
olyckor och sjukdomar falla? 
 
Javisst! Detta är förstås 
synnerligen sant och riktigt. 
Det är därför även jag 
tar det mycket försiktigt! 
 
15/3 -18 Bernt Rutström 

      En dag i mars 
 

Marssolen ger bländvita 
snö-ytor med skuggor i 
när den belyser dalens 
milsvida natursceneri. 
 
Och detta hänförande 
boreala resursslöseri 
skänker naturen och 
oss en oumbärlig energi. 
 
Denna energi minskar 
behovet av el och ved 
och håller oss friskare 
i alla upptänkliga led.  
 
Detta kom jag på idag 
när jag var ute och gled 
stående med ett ben 
på sparkens högra med. 
 
15/3 -18 Bernt Rutström 



Edefors församling mars 2018  
 

Söndag 4 mars kl 11.00  Söndagsgudstjänst 
Ivar Sundström och Julia Magnusson.  
Lennart Åström och konstnären Annika Waara inviger den samiska  
stolan. Avslutning av vinterfestivalen. Kyrkfika. 
 

Söndag 11 mars kl 11.00 Söndagsmässa 
Ivar Sundström, Julia Magnusson och kyrkokören. 
 

Söndag 18 mars kl 11.00 Byagudstjänst i Klusån  
Anna Grenholm, Carl Anders Markström mfl. Efter gudstjänsten  
serveras semlor. Sen åker vi till pulkabacken, ta med nåt att sitta på  
och nåt att äta, eldar finns! 
 

Söndag 25 mars kl 11.00 Söndagsgudstjänst. Ivar Sundström och Carl Anders Markström.  
Våffelservering i församlingshemmet efter gudstjänsten. 
 

Skärtorsdag kl 13.30 Påskmässa i ÄlvCentrums matsal. Sundström, Magnusson och Edekören. 
 

Skärtorsdag kl 19.00 Mässa i kyrkan. Sundström och Magnusson. 
 

Långfredag kl 11.00 Sammalyst gudstjänst till Svartlå missionskyrka. Sundström, Magnusson mfl. 
 

Påskdagen kl 11.00 Söndagmässa. Sundström, Magnusson och kyrkokören. 
 
Övrigt: 
Onsdag 7 mars kl 12.00 Handarbetsträff på Älvstrands dagverksamhet. 

Onsdag 7 mars kl 13.00 Sångstund på Älvstrand. 

Söndag 11 mars kl 11.00 Edekören övar i församlingshemmet 

Onsdag 21 mars kl 13.00 Handarbetsträff i församlingshemmet 
 

www.svenskakyrkan.se/edefors 

 

Harads Missionskyrka mars 2018 
 

Torsdag 15 mars kl 18.30  
Bibelsamtal 
 

Söndag 18 mars kl 11.00 
Gudstjänst i Klusån. Ivar Sundström. Servering och  
pulkåkning, medtag fikakorg. 
 

Onsdag 28 mars kl 19.00  
Passionsandakt 
 

Måndag 2 april Annandag påsk kl 11.00 
Gudstjänst Johan Strand m. fl. månadsoffer. 
 
Se även www.kyrktorget.se/missionskyrkan.harads  

Efter Plugget    

för  Förskoleklass - åk 6   Start 14 mars       
 

Onsdagar kl 14.30 - 16.30   
 

på församlingshemmet i Harads 
ledare Karin Sandling & Julia Magnusson 


