
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 

 

Edenytt   september 2018 

Info från HIF 
 
Kommande matcher för Harads IF: 
3/9   kl 19.30 Notviken - HIF 
8/9  kl 13.00 HIF - BBK2 
15/9  kl 15.15 Parkalompolo - HIF 
23/9  kl 13.00 HIF - Skogså 
 
Kommande matcher för Älvdalen United F-03:  
8/9  kl 17.30 ÄU - Malmbergets AIF  på Kamrum 
 
Musikquiz Röda Tråden 
 

på Allaktivitetshuset i  
Bodträskfors 8/9 kl 19.00. 
Bilda ett lag med några kompisar 
(2-6 st.) och kom och hitta den 
röda tråden med olika sorters musik. 
Vi öppnar redan kl 18.00 men kl 19.00 sätter  
quizen igång. Lättare förtäring och dryck finns att 
köpa.  
Boka även in den 21/9 kl 18.00 för nästa  
Musikquiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

HÖSTMARKNAD 
 

LÖRDAG 1 SEPTEMBER 

KL 11.00 - 16.00 

PÅ GULFPARKERINGEN 

I HARADS 

Vinn en hink med blåbär! 

VÄLKOMNA önskar Harads Byaförening 

Marknadsförsäljare 
Hamburgare 
Varmkorv 
Sockervadd 
Fika 

För bordsbokning, ring  
Anki Viklund 070-261 07 76 



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 
 

Instruktionsfilm på YouTube: Comac Vispa 35 B  

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 

TAXI HARADS 
 

Förmånliga priser inom  
Harads 
 

Fasta priser från Harads till  
 

* Luleå Airport 
* Boden 
 
Förboka gärna! 
 

Vi har 7-sitsig bil. 
 
Margareta 073 - 088 10 48 
Lars 070 - 642 61 06 

 

Harads föreläsningsförening 
 

Den fantastiska sommaren lider mot sitt slut och höstmörkret faller tyvärr mycket 
snabbare än vi önskar. Då är det trivsamt att träffas och dessutom ta del av  
intressanta upplevelser och berättelser. 
 
Välkomna till höstens föreläsningar: 
 

18/9 Filmvisning - En rallares memoarer, del 4 - Torbjörn Enberg 
 

16/10 Hundtema - om hundars beteende -Yvonne Fång, Hundpsykolog  
 

20/11 Polarforskning - föreläsning och bildvisning -Lars Lehnert 
 
Inför varje föreläsning affischeras det runt om i bygden, bl a på vår fina nymålade 
affischkur i Bergmanparken, i Bodens gratistidning, Extrabladet och på facebook, 
så håll utkik. Annonsering sker också via mail-lista, som finns på servicepunkten. 
Meddela din mail-adress om Du vill ha det utskicket. 
 
Varmt välkomna 
Styrelsen 

 

Kontakta mig för  
kostnadsfri offert. 

 
Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 



Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

 

i  Harads och Boden 
 

Bara ett samtal bort 
070 - 572 55 31 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

Kultursidan 

LAXHOLMEN 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK ni 4730 gäster som  
besökte oss på Laxholmen i 
sommar! 
 
TACK till personal, hantverkare 
och alla övriga, som på olika 
sätt medverkat till att vi har 
kunnat bedriva vår sommar-
servering för 19:e året i rad! 
 
TACK till Viviann med personal 
på Lilla Coop för er goda  
service och vänliga bemötande! 
 
Edefors  
Hembygdsförening 

INTEGRATION  
FÖR EN BÄTTRE FRAMTID 

 
Kom och prata lyckad integration med Zia Haydari 
från Boden. Han driver sedan 2013 företaget Take 
A Chance AB som arbetar med att sammanlänka 
människor med människor och människor med 
samhälle genom att dela med sig av sin egen  
historia och erfarenheter som ensamkommande 
flyktingbarn och resenär genom det svenska  
systemet. 
 
Edeborg  
tisdag 11 september kl 18.00 
 
VÄLKOMMEN! 
 
Arrangör:  
EDEK's Integrationsprojekt 

Septembermorgon 
 
Fukten ångar ur markens 
mull 
när höstsolen höjer  
sin bana. 
Här och där glimmar löven 
likt gull 
som avsked till vildgås 
och trana. 

 Tänk dig för! 
 

Frånvaron av  
betydelseskiljande komma 
kan till och med få öknar 
att grönska och blomma. 
 

Utelämnandet av  
för texten viktig apostrof 
medför emellertid  
blott en mindre katastrof. 
 

Men glömmer du 
sätta punkt för en mening 
kan ju detta medföra 
missförstånd och genering! 
 
               Bernt Rutström  

För vandraren är detta 
en saknadens tid, 
en sorg för känsla 
och sinne, 
med tanke på vad som 
nu tar vid 
när sommaren blott 
är ett minne. 

 
            Bernt Rutström 



Edefors församling september 2018  
 

Söndag 2 september kl 11.00 Söndagsgudstjänst  
Tommy Persson och Julia Magnusson.  
 
Söndag 9 september kl 11.00 Söndagsmässa  
Anders Stenman och Lena Engvall. 
 
Söndag 16 september kl 11.00 Söndagsgudstjänst.  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Söndag 23 september kl 18.00 Taizémässa  
Tommy Persson och Andreas Printz. 
 
Söndag 30 september 11.00 Familjegudstjänst  
Anders Stenman, Karin Sandling och Julia Magnusson. 
 

Vecka 37 (11 september) börjar höstterminen för våra grupper i församlingshemmet. 

Tisdagar 10-12 Liten och Stor, för dig som är dagledig med små barn.  

Vi sjunger, pratar, leker, pysslar och fikar tillsammans. 
Onsdagar 13-15 Handarbetscafé för dig som är dagledig. (Obs! Endast vissa onsdagar) 

Torsdagar 14.30-16.30 Efter plugget. För barn som går i åk 1-6. Fika, pyssel och sång. 
 
Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/boden 

Annonsera i Edenytt 
 

Mejla ditt annonsmaterial till  
servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.  
För Edenytt oktober är sista  
inlämningsdag onsdag 26/9. 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928 - 100 56 

  
Nu när hösten närmar sig har vi  

laddat upp inför jakten! 
Det finns ammunition, NORMA inskjut-
ningstavlor, hörselskydd, älglockare, 

ryggsäckar, kepsar, jaktknivar,  
viltsäckar & mycket mera. 

 
Butiken är proppfull med allt möjligt som: 

Doftljus 
Kalsonger med älgmotiv 

Pluntor 
Virke 

Målarfärg för inne och utomhusbruk 
Tapeter 

      Verktyg 
        Fiske 

Heminredning, grillbestick, snygga dricksglas,  
grillkol 3 påsar 2,5 kg för 96 kr, samt: 

NYA SNYGGA BYAMÖSSOR PÅ VÄG IN TILL BUTIKEN! 
 

Nu är det också härliga bärtider - vi har hemma: 
Hinkar med lock, stövlar, buskstöd, bärnät,  

bärplockare även för barn! 
  

Välkomna in! 
  

Marie, Gunny, Anneli, Helene och Bill 

 

Minigrävare  
     uthyres 
 
Kubota Minigrävare 1,7 ton  
Maskinsläpvagn totalvikt 2,7 ton 
-Planeringsskopa med hydraulisk tilt. 
-Grävskopa 
-Vinklingsbar bom 
-Schaktblad 
-Gummilarver (skonsamt mot gräsmattan) 
-Lätt att byta skopor med snabbfäste 
 
1 300 kr ex moms /dygn (8 timmars körtid)  
2 600 kr ex moms / helg (fre-sön) (20 timmars  
körtid) 
 
För mer info och bokning ring  
Servicepunkten  
0928 - 560 02 


