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HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928 - 100 56 

 
 
 

Dom första minusgraderna smyger fram 
om nätterna till jägarnas lycka och  

höstfärgerna lyser i skogen.  
 

25% REA på inomhusfärg vecka 41 så 
passa på att fixa lite innan jul. 

 

Heminredningshörnet är lite omgjort  
och massor med nyheter väntas  

in under veckan. 
 

 Vapenskåpet är nu fyllt med  
 ammunition. Kom gärna in  
 och säg vad ni önskar att  
  vi ska ha hemma. 
 

 Välkomna in! 
 Marie, Anneli och Gunny 

Informationscafé 
 

Är din man, hustru, förälder, barn eller vän  
långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning! 
 

Edeborg tisdag 16 oktober kl 18.00 
 

Hemtjänst? Äldreboende? Avlösning? Gruppbostad? 
Hjälp! Hur gör man och vad får man?  
Här kan du få svar på hur du kan göra och vad du  
kan få för hjälp och stöd från kommunen men även 
från andra myndigheter. Du kan välja att komma  
själv eller i sällskap med din närstående. 
 

Fika bjuder vi på. 
 

Anmäl intresse till Servicepunkten 0928 - 560 02,  
eller via mejl till servicepunk@hotmail.se 
 
VÄLKOMMEN!  

Välkommen till  
Tankeborgens filmfestival  

på Edeborg 17/10 kl 18.00 
 

 
 
 

Vi kommer att få se barnens  
filmer från filmprojektet  

med Charlotta Lennartsdotter. 
 

 Försäljning av fika. 

 
   Välkommen! 

Ny vän i Harads 
 

Vill du bli värdfamilj för en person/
personer som kommit till Harads 
från andra länder? 
 

Torsdag 11 oktober kl 18.00 på 
Klippan (hyreshuset mellan kyrkan och 
församlingshemmet) har vi ett infor-
mationsmöte för intresserade. 
 

Välkommen! 
 

/ EDEK’s integrationsprojekt 
 
Vid frågor  
kontakta Sofia  
073-241 42 82 



 

 
 
 
 

 

Vi utför Nybyggnationer 
Ombyggnationer  

Renoveringar 
 Kakel och Klinker 

 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

 

Kontakta mig för  
kostnadsfri offert. 

 
Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

HARADS PRO-ARE! 
 

Boka in den 25 oktober kl 14.00  
för sedvanlig älgköttsoppa på  
församlingshemmet.  
Pris 60 kr/pers. 
 
OBS!! Förhandsanmälan senast  
söndagen den 21 oktober till  
Monica 073-023 82 05 OBS!! 
 

VÄLKOMNA! 
Digitala kurser i Harads! 
 
Genom en landsbygdsatsning som Studieförbundet Vuxenskolan  
kommer att göra i Boden under hösten 2018 så kommer vi ut till  
Harads och erbjuder digitala grundkurser, kostnadsfritt! 
 
De kurser som kommer att erbjudas är: 
-Grundkurs i data 
-Grundkurs i smartphone 
-Grundkurs i platta 
 
Under 4 tillfällen/kurs kommer ni gå igenom grunderna för att du  
sedan ska känna dig bekväm i den digitala världen. 
Kursen är planerad att gå på dagtid och två ggr/vecka. 
Dator och platta (Apple) finns att låna. Smartphone behöver du ha 
med dig själv. 
 
Kursdatum fastställs när vi fått in tillräckligt antal deltagare men är 
planerad till hösten/vintern 2018. 
 
Anmälan på www.sv.se. 
Ange vilken eller vilka kurser du är intresserad av i meddelandefältet . 
Vill du ha hjälp att anmäla dig, kontakta Servicepunkten 0928-560 02. 
 
Välkommen med frågor till: 0921-171 90 
eller via mejl till: boden@sv.se 
Facebook: studieförbundet Vuxenskolan Boden  



Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

 

i  Harads och Boden 
 

Bara ett samtal bort 
070 - 572 55 31 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

HÖSTFEST 
Edeborg 21/10 kl 15.00 

* Musikunderhållning:  
Uno Lindström 

 

* Gästtalare:  
Karl Petersen 

 

* Lotteri 
 

VI BJUDER PÅ MAT  
OCH KAFFE 

OBS! ANMÄLAN senast 16/10 till: 
 

Anders Johansson  070-533 55 69 
Fred Gustavsson  070-695 90 75 

Edefors  
Hembygdsförening 

Vuxenskolan 
Boden 

 

 

HARADS BYAFÖRENING 
 

Tackar alla som deltagit och medverkat 
vid Höstmarknaden 1 september.  
 

Blåbärshinken vägde 4,310 kg.  
Vinnare blev Lars-Einar Engström. 

 
Håll utkik efter filmvisning för barn  
på Edeborg under hösten. 

 
Längre fram information om  
Julmarknaden 8 december på Edeborg. 
 

Harads Byaförening 

 
 

ALLA välkomna 
på medlemsdag (fest)  

lördag 13/10! 
 

¬ Kl 10-16 bjuder vi på kaffe & tårta 
¬ Kl 11-14 bjuder vi på hamburgare  

eller parisare som HIF grillar. 
 
Fiskdamm och tipspromenad för barn. 
Kanonpris på  
butiksbakade  
wienerbröd  
2,00 kr/st. 

 

Välkommen! 



Harads IF vill säga ett stort TACK  
till alla medlemmar, aktiva, ledare, laganknutna, sponsorer, publik samt alla andra som bidragit till att 2018 blivit den mest lyckade säsongen 
på länge! A-laget slutade på andra plats i serien med ett avancemang till div 3 som grädde på moset.  
Hur det blir med den saken – dvs om vi tackar ja till platsen – återstår att se i skrivande stund. Många faktorer spelar in såsom spelartrupp, 
tränare och ledare i föreningen men framför allt den ekonomiska biten. Resorna blir betydligt längre, övriga kostnader större osv. 
Flicklagen som spelat tillsammans med Unbyn har haft sin avslutning och hur framtiden ser ut för dessa lagen är under diskussion. 
PS! Söndag 18 november kl 16.00 är det Årsmöte på Allaktivitetshuset, även för Gymmet och Skoterföreningen. Din röst är viktig! 
 
Musikquiz Röda Tråden/Tacobuffé 
 

på Allaktivitetshuset i Bodträskfors 19/10 kl 19.00. 
Bilda ett lag med några kompisar (max 5 pers) och kom och hitta den röda tråden  
med olika sorters musik. Vi öppnar redan kl 18.00 med tacobuffé, om du vill äta, anmäl gärna till 070-631 05 36 eller på fb. 

Hej på er som läser EDENYTT 
 
Jag, Åke Westerberg med firma Bodens VVS-Service 
HB (Harads Nya Rörfirma). Det finns företag och priva-
ta personer som sprider ut att jag har ingen utbildning 
inom rör. Som jag vet så är det bara jag som har den 
utbildning som krävs för att hålla på med kommunalt 
vatten och avlopp. Jag hoppas att ni som tror på rykten 
att ni ändrar er. Det som sägs om mig är för att döda 
konkurrensen. Jag har mycket bra priser i mitt företag. 
Jag har över 40 års erfarenhet. Har arbetat hos Arjeplogs 
Rör som lärling och Calor i Luleå som det hette då. Jag 
är godkänd av Statens Planverk. Om man inte gått den 
utbildning som jag har gått så gäller inga försäkringar 
vid skador. Om försäkringsbolagen fordrar det då skall 
man kunna visa att man har rätt att utföra arbetet. Även 
privatpersoner skall fråga om man är utbildad och har 
intyg att ge bort för att kunna styrka att man har rätt att 
utföra arbetet. Det måste bli ett slut på baktalande och 
kränkande kommentarer! 

Ur kursplanen: 

 
 
 

Produkter inom lantbruk, snöröjning, vedhantering, verkstads- och byggprodukter. 
Följande finns hemma: 

¨ Skogsvagn ”Myran” med kran 9 020 kr 

¨ Hydrauliskt frontblad 220 cm 12 900 kr (demokörd 5% rabatt)  

¨ Universalskopa 220 cm 6 490 kr (demokörd 5% rabatt) 

¨ Planeringsskopa 220 cm 9 588 kr 

¨ Redskapsfästen Trima 655 kr  

¨ Vedsäckar och spännband 
 

Samtliga priser exkl. moms. 
 
Vi kan också ta hem andra produkter från Bonnet. Hela sortimentet finns på www.bonnet.se. 
Kontakta Servicepunkten 0928-560 02 eller servicepunkt@hotmail.se. 



Behöver Ni hjälp med: 

* Trädfällning 

* Flisning av grenar och ris 

* Stubbfräsning 

* Slyröjning 

* Grästrimning 
 

 
- Nytt! Skotning med Miniskotare Bison 6000x 
 
Övriga tjänster efter Ert behov 
 

Ring eller maila 
 

Andreas Palmgren 070 - 237 35 91 
palmgrentradfallning@outlook.com 

 

Lätt som ett fröskal 
på vattnet gungar 
en liten roddbåt 
i vassens dungar. 
 
Den har nog varit 
med en hel del år 
av det medfarna 
skrovet vi förstår. 
 
 Än kan den tjäna, 
 med visshet lyfta, 
 sin besittare över 
 bråddjupens klyfta! 
 
Bernt Rutström sept. -18 

Gräslig tillväxt? 
 
Nog växer gräset, 
till mångas förtret! 
Åtminstone för dem 
som ålagts att klippa det! 
 
Trots att hösten 
nu nästan tagit över 
finns det ju än gott om 
såväl grässtrån som klöver! 
 
Betänk dock: 
en matta som är grön 
är ju vacker att betrakta 
och den idoge klipparens lön! 
 
Sept. 2018. Bernt Rutström 

       Hes höst-röst 
 
När sommaren vänder 
och det åter blir höst 
då allt som oftast händer 
att heshet drabbar min röst. 
 
Då både sång och tal  
man bör rätt så hårt beskära. 
Ty att lyssna till hest skval 
kan ju vem som helst förfära! 
 
          Bernt R. i sept. 2018 



Edefors församling oktober 2018  
 

Söndag 7 oktober kl 11.00 Söndagsmässa  
Tommy Persson och Andreas Printz.   
 
Söndag 14 oktober kl 18.00 REJOICE Gospelgudstjänst.  
Gospelkören under ledning av Julia Magnusson.  
 
Torsdag 18 oktober kl 18.00  
Bibelsamtal i Harads Missionskyrka 
 
Söndag 21 oktober k l1.00  
Ekumenisk gudstjänst i Harads Missionskyrka.  
Anders Stenman, Pernilla Selberg Östlund mfl. Servering. 
 
Söndag 28 oktober kl 11.00 Söndagsmässa  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Församlingshemmet: 
Tisdagar 10.00-12.00 Liten och Stor, för dig som är dagledig med små barn.  

Vi sjunger, pratar, leker, pysslar och fikar tillsammans. 

Torsdagar 14.30-16.30 Efter plugget.  
För barn som går i åk 1-6.  Fika, pyssel och sång. 
Torsdag 4:e och 11:e oktober kl 18.00 Körövning  

inför Gospelgudstjänsten 14/10. 

Onsdag 17:e och 31:a oktober kl 13.00 Handarbetscafé.  

Välkommen alla daglediga! 

Onsdag 24 oktober kl 12.00 Daglunch. Speciell inbjudan till  

församlingens 70-årsjubilarer. Anmälan senast måndag 22 oktober kl 12.00 till 0928-108 50. 
 

Torsdagar 13.00-15.00 Språkcafé på Mötesplats Klippan.  
Välkommen att sitta ner en stund och fika och prata lite svenska tillsammans med våra nya bybor! 
 
Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/boden 

 

Harads Missionskyrka oktober 2018 

Torsdag 18 oktober kl 18.00 Bibelsamtal 

Söndag 21 oktober kl 11.00 Ekumenisk Gudstjänst 
Anders Stenman, predikan. Sång och musik med Berit,  
Thorbjörn och Pernilla Selberg-Östlund.  
Månadsoffer och servering 

Annonsera i Edenytt 
 

Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.  

För Edenytt november är sista inlämningsdag onsdag 24/10. 

Kanelbullens dag 4 oktober! 
Mellan 12-14 finns vi på  
Lilla Coop och bjuder på  
kaffe och nybakta bullar  
samt informerar om höstens  
verksamhet i församlingen.   
Välkommen! 


