
Edenytt   november 2017 

MusikCafé  
på skolan i Svartlå 
torsdag 16 november 
kl 19.00 
 
Kom och njut  
av härlig musik  
och nybakat fika! 
 

Entré vuxen 60 kr barn 30 kr 
Fika ingår 
 
Välkommen! 
önskar  
Svartlå Byaförening 

 

Apoteket  
öppnar ombud 

i Harads 13 november. 
 
Apoteket Harads stänger 
under december.  
Vi kommer anordna extra  
information vid apoteket  
måndag 4/12. 
 
Till ombudet på Coop kommer 
Du kunna beställa varor via: 
 

• Beställning på ombudet 
• Telefon 
• App: Mitt apotek 
• Apoteket.se 

Vad behövs i Harads och Svartlå?  
Jag funderar på att starta nytt företag, inom handel 
eller tjänster i Harads, och undrar vad  
ni som bor här behöver eller saknar.  
Hör av er med tips eller frågor på svenska,  
engelska eller arabiska till: 
newprojectharads@gmail.com 

Ghyath Alnajar 

 

ÅRSMÖTE Harads IF  
 

(även för Harads Gym och Edefors Skoterförening) 

söndag 19 november kl 16.00  
på Allaktivitetshuset i Bodträskfors.  

Din åsikt som medlem är viktig! 
Vi bjuder på fika! 

Vill Du vara med och påverka Svenska 
kyrkan i Bodens verksamhet? 

I varje församling finns ett folkvalt församlingsråd som 
fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med 
kyrkorådet och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar 
för verksamhetens utformning och utveckling.  
Följande datum kan Du vara med och påverka vilka  
personer som ska representera dig i församlingsrådet: 
 
• 8 november kl 18.00  Nomineringsmöte till Överluleå  

församlingsråd 
• 15 november kl 18.00  Nomineringsmöte till Gunnarsbyns 

församlingsråd 
• 22 november kl 18.00  Nomineringsmöte till Edefors  

församlingsråd 
• 29 november kl 18.00  Nomineringsmöte till Sävast  

församlingsråd 
 

Var med och påverka - Din röst gör skillnad! 



 
 
 
 
 
 
 

   
  Behöver Du hjälp med skogsröjning,  
  trädfällning eller bara röjning på gården? 
 

  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 

 

Bokcirkel 21/11 kl 17.00 
 

Sångstund 22/11 kl 09.30 

MUSIKCAFÉ 
KLÄPPGÅRDEN 

SÖNDAG 19/11 
Kl 18.00 

 
Vi spelar musik  
som vi gillar. 
 

Vi fikar och har   
en trevlig kväll  
tillsammans. 
 
 

 VARMT VÄLKOMMEN! 
 

  Edefors Hembygdsförening 



 
 

Kontakta mig för kostnadsfri offert 
 

Peter 070-600 52 57    
sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

HARADS MASKIN OCH FRITID    
0928 - 100 56  

 
Frosten är här och lyser upp vår tillvaro 
och snart täcker skidföret landsändan. 

 
 
 
Butiken har vi fyllt upp med ljus,  

lyktor, bastudofter, spadar,  
sopkvastar, snöbjörnar,  

reflexvästar, pannlampor  
och termometrar. 

 
 

En massa roliga leksaker och annat  
pyssel kommer in till veckan. 

 
Snart börjar vi plocka fram alla jultomtar,  
julugglor, julmöss, stjärnor, snögubbar,  

snöflingor och annat mysigt som hör julen till. 

 
 
 
 

Välkomna in ! 
Marie, Helene, Anneli och Bill 

 
 
 
 

 

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 

Älvdalen United flickor -03 
samlar in pant  

måndag 6/11 och tisdag 7/11 
 

Förtjänsten går till en fotbollsresa till Barcelona 
 

För mer info ring Åsa Svanström 070-664 71 52 



SKOLAN I SVERIGE  
FYLLER 175 ÅR 2017 

 
Hembygdsföreningen har beslutat att försöka 
dokumentera  f.d. Edefors kommuns skolor så 
långt tillbaka vi kan komma. Vi letar i till-
gängliga arkiv, men är beroende av att Du, som 
vet något om Din bys skolhistoria, hjälper oss. 
 

År 1932 fanns det ca 21 skolor  
i vår socken! 

 
Gullträsk, Lakaträsk, Näsberg, Sandträsk,  
Gransjö, Stadskölen, Svartlå, Skolhemmet i 
Svartlå, Bovallen (Havsträsk), Åkerby, Österby, 
S. Harads, Bodträskfors, Rödingsträsk,  
Mellanån, Klusån, Bodträskån, Spikberg,  
Storsand, Edefors, Forsnäs, Harads.  
Har hört om en ev. skola i Notsel/Fällfors, 
”Skansen”. 
 

Finns det kanske fler, som vi inte känner till?  
 
Vilka byggnader finns kvar?  
Finns det bilder?  
Finns det äldre edeforsbors berättelser?   
Elevers berättelse? 
Lärares berättelse? 
Vilka var lärarna?   
 
 
 
 
VAD VET DU?  
Hjälp oss att göra berättelsen om vår bygds  
skolhistoria så heltäckande som möjligt.  
Bli Din bys egen forskare.  
Hör av Dig muntligt eller skriftligt och låt oss 
låna bilder.  
 
Vi som har börjat forska är  
 

Anders Johansson, 070-5335569 
Ulla Hellström,      070-6069392 
Berthel Viklund,    070-5578150 
Ingrid Bergman,     070-3162141  
 
Sätt igång Du också!  
Skall vi göra en studiecirkel?  
Vill Du vara med? 
 
Edefors  
Hembygdsförening 

 

  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 

 

Paltkväll 
 
Torsdag 16 november kl 17.30 
Serveras det palt i Allaktivitetshuset i Boträskfors. 
Potatis- eller blodpalt med tillbehör till en kostnad  
av 60:-/portion (endast kontant betalning). 
 
Anmälan senast tisdag 14 november till  
Eddie 070-340 55 64  
(obs! begränsat antal platser)  
 
 
Väl mött till en trelig middag! 
 

Bodträskfors Allaktivitetsförening 



BESÖKSVERKSAMHETEN I  HARADSBYGDEN 
 

Syftet med besöksverksamheten är 
att bryta ensamheten i samhället och 
finnas till som en lyssnande  
och stödjande medmänniska.  
Exempel på aktiviteter som  
man kan göra tillsammans med  
besökaren är: 
• Gemensamma promenader 
• En pratstund 
• Kulturella aktiviteter 
• Att man utför ärenden tillsammans 
 

Besökaren och den person som tar emot besöket kom-
mer gemensamt överens om aktivitet vid  
besöket, hur ofta besöken ska ske, samt en bestämd  
tidsperiod för besöken. 
 

Besöksverksamheten är gratis och vi har naturligtvis  
tystnadsplikt.  
 

Känner Du att Du gärna tar emot besök eller är  
intresserad av att vara besökare i vår verksamhet? Hör 
av Dig till: 
Alice Simonsson 070-314 83 24 
Ullabett Nero 070-551 84 24  
 

Besöksverksamheten är en samverkan mellan: 
 

Hej! 
 

Jag söker extrajobb i Harads med omnejd.  
Jag har möjlighet att jobba mellan 06.00-10.00 
och 15.00-22.00, eller senare om det behövs. 
Även helger. 
 

Jag har körkort och pratar engelska, arabiska 
och ganska bra svenska.  
 

Har Du något, eller vet om  
något arbete, hör gärna av Dig till: 
ghalnajjar1975@gmail.com 

Ghyath Alnajar 

 Air2fibre 
 
Vi har varit i kontakt med Teracom  
angående Air2fibre och de har lovat  
att återkomma med mera information  
så fort de har någon.  
 
Vi vidarebefordrar så fort vi 
vet något. 

 
 
 

0928 - 560 02 
servicepunkt@hotmail.se och 

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 





Kultursidan 
Bodens Gymnastik Klubb (BGK) 
 
Det finns personer som går in i olika uppdrag med liv och lust, villiga att satsa  
helhjärtat för att andra ska få möjlighet att utvecklas och göra aktiviteter de gillar.  
Oftast gör dessa personer sin insats helt ideellt och lägger sin fritid på att göra saker  
för andra. En typisk idrottsledare. 
 
Tyvärr går det inte alltid att vara både den ideella idrottsledaren och hålla i det praktiska som behövs för 
att få en förening att fungera. Inom motionsgymnastiken har man kommit på en smart lösning och det är att en förening 
agerar paraplyförening så att mindra orter inte behöver ha sin egen förening med styrelser utan ledarna kan göra det de gör 
bäst, leda träningen. Bodens Gymnastik Klubb (BGK) är en sådan förening som tagit flera byars motionsgymnastik under 
sina vingar och stöttar och hjälper till. 
 
Här i Harads har motionsgymnastiken sedan slutet av 80-talet varit en del av BGK. 
 
Viktigt för BGK är att stötta och hjälpa till så att vi kan gympa även ute i byarna. Att vara medlem i BGK innebär alltså att vi 
med ett medlemskort kan gå på gympa här i Harads, i Svartlå (tyvärr inte  
den här hösten), i Boden och i Sävast. 
 
Eftersom vi är en så stor förening blir utvecklingen väldigt positiv och det finns hjälp och stöttning  
för ledare som vill utvecklas, pengar för utbildningar och framför allt finns det en stor bas med  
gemenskap, kunskap och engagemang som gör att vi kan utvecklas ännu mer. 
 
Bodens Gymnastikklubb är inte riktigt 100 men vi hoppas på att bli det för år 2020 har vi gympat i 100 år. Vill DU ta del av 
utbudet så är du välkommen att gympa med oss i Harads sporthall. 
 
Måndagar 19:00 – 20:00 SöttSalt med Annika Berggren 
Tisdagar 13:30 – 14:20 LättGympa med Annika Berggren 
Torsdagar 19:00 – 20:00 GladGympa med Karin Sandling 

    NOVEMBER 
 

November, november, 
du råa och kalla, 
inte gör du så mycket för 
att få våra känslor att svalla. 
 

Nä, för det mesta vi 
obehag i våra kroppar hyser 
medan nästan allt 
i naturen genomfryser. 
 

För det du drar med dig 
är tyvärr rusk och kyla. 
– Det kan en aldrig så 
hygglig höstsol överskyla! 
 
23/10 2017 Bernt Rutström 

Sorbet Borealis 
 

Ta några dagars snöfall. 
Blanda med det som föll i fjol. 
Tillsätt isbark. 
Krydda med lite regnstänk. 
Slå i två hela lågtryck 
Rör om med några sekundmeter. 
 

Avsmaka med drevsnö och 
eventuellt någon skare eller 
snålblåst. 
Häll upp i väl frostade glas. 
Sätt termometern på fjorton 
minusgrader och låt stå 
över natten. 
 

Garnera med några kvistar 
upplega och strö över lite 
pudersnö. 
Serveras med en rejäl köldknäpp 
och till exempel blåfrusna fingrar 
eller tår. 
 
                  Bernt Rutström 

Så har det åter varit revy i 
Harads...  
Under helgen som gått kunde jag 
och ca 220 andra lyckliga själar 
njuta av en helt fantastisk stund 
på Edeborg. Precis som tidigare 
år lyckas det här genialiska 
gänget blanda humor och allvar 
och ge publiken ståpäls med 
rapp text och underbar sång. 
Varje år säger jag: ”det här var 
det bästa jag sett!” Så även i år.  
 
Ni som ännu inte sett årets  
Haradsrevy ”TORSKEN ÄR FRI  
-En gränslös revy”, har fortfaran-
de chansen (ta den!): 
1/11 och 2/11 på Saga i Boden 
6/11 och 7/11 på Ebeneser i Luleå 
 
Mer info på 
www.haradsrevyn.se 
 
/Maria, Servicepunkten Edefors 



Edefors församling november 2017 
 

Lördag 4 november kl 16.00 Minnesgudstjänst med ljuständning. 
Lennart Åström, Carl Anders Markström piano och orgel, Edekören och kyrkokören, 
Eleanor Harlin-Siurumaa solosång, Pjotr Siwek kontrabas. 
Kyrkan är öppen från kl 15.00 för enkelt fika innan gudstjänsten. 
 
Söndag 5 november kl 18.00 Söndagsmässa. 
Bertil Fors och Carl Anders Markström. 
 
Söndag 12 november kl 11.00 Söndagsgudstjänst i församlingshemmet. 
Bertil Fors och Carl Anders Markström. Servering 
 
Söndag 19 november kl 11.00   
Sammanlyst gudstjänst till Svartlå Missionskyrka som firar 125 år. 
 
Söndag 26 november kl 11.00. Söndagsmässa. 
Lennart Åström och Carl Anders Markström. 
 
Söndag 3 december kl 11.00 Adventsgudstjänst. 
Bertil Fors, C A Markström och kyrkokören. Efter gudstjänsten bjuder  
syföreningen in till adventsfika i församlingshemmet. Försäljning och  
lotteri till förmån för julinsamlingen. 
 
Övrigt: 
 

Torsdag 9 november (OBS! byte av dag) och onsdag 29 november kl 13.00 
Handarbetscafé i församlingshemmet.  
 
Torsdag 23 november kl 18.30  
Bibelsamtal i Harads Missionskyrka     
 
OBS! Församlingsexpeditionen är stängd onsdag8/11 och 29/11 då personalen är på utbildning. 
 

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

 
 

 

Harads Missionskyrka november 2017 

 
Söndag 5 november kl 11.00 Gudstjänst Lena Bergström, månadsoffer. 
 

Torsdag 23 november kl 18.30 Bibelsamtal i Svartlå. 
 
Se även www.kyrktorget.se/missionskyrkan.harads  

VILKA skall företräda Edeforsbygden ? 
 

Inbjudan till öppet nomineringsmöte i försam-
lingshemmet onsdag 22 november kl. 18.00. 
 

Vi behöver lokala representanter i kommande  
församlingsråd.  
 

Är Du intresserad av att få vara med  
och utveckla församlingsarbetet i Edefors  
församling? 
 

Känner Du någon annan som är intresserad av att  
arbeta med frågor som rör församlingens framtid, 
utveckling och verksamhet?   
 

Kom till nomineringsmötet där får Du mera  
information om vad uppdraget innebär.  
 

Vill Du veta mera, kontakta  
Eva-Britt Larsson 0928-10228 eller  
Birgitta Mörk 0928-40093 

För Edenytt december är sista inlämningsdag onsdag 22 november. 
 

Ansvarig utgivare:  Servicepunkten Edefors 0928 - 560 02. 

Annonsera i Edenytt:  Maila Din annons till servicepunkt@hotmail.se eller ring in den till 0928 - 560 02. 

Säsongens öppettider på badet: 
Tisdagar   kl 17.00-20.00 
Torsdagar  kl 17.00-20.00 
Lördagar  kl 10.00-14.00 

Nu öppnar vi café med försäljning av 
glass, kaffe, fikabröd och läsk. 

 

VÄLKOMMEN ! 

Boka kalas 
i badet eller 
sporthallen, 
eller kanske 

i båda! 
 

Hör av Dig för mer info: 
 

Servicepunkten 0928 - 560 02 
 

Edefors Bad & Sporthall  
070 - 346 13 90 


