
Edenytt september 2019 

 

 
 
 
 
 

 
    
   Andreas     070-237 35 91 
   Hans 070-560 73 73 
   palmgrentradfallning@outlook.com 
 

 

 Trädfällning 

 Röjning / upprustning av grönytor 

 Flisning av grenar och ris 

 Skonsam skotning 

 Stubbfräsning 

 Motorsågsutbildning AB 

 Röjsågsutbildning RA RB 

 
 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

 

haradsbygg@telia.com 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928-10056 

 
Välkomna! 

 

Marie, Anneli, Bill, 
Gunny och Therese. 

Vi utför  
 nybyggnationer  
 ombyggnationer 
 renoveringar 
 kakel och klinker 

Nu när hösten kommit har,  
faller alla löv utav. 
 
Dags att ge sig ut bland stubb och sten,  
kanske en älg du tar ner. 
 
Däremellan plocka bär,  
men klä dig väl då frosten snart är här. 
 
Hösten är oftast svart, men jag lovart  
med nya ljus och kuddar, vi fixar det på en kvart. 
 
Kom in hos oss och fyll på förrådet,  
vi ger dig bästa köperådet. 
 

Ryggsäckar, knivar, bärplockare,  
fodrade skjortor, ammunition, stekpannor  

och mycket mera. 



Second Hand 

 

Nybyggen 

Kakel & klinker 

 Renoveringar 

Luleälvdals Begravningsbyrå      

i  Harads och Boden  
 

Bara ett samtal bort   070 - 572 55 31  
www.alvdalensbegravningsbyra.se 

Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

Behöver Du hjälp med  

skogsröjning, skogsplantering, 

plantförsäljning, trädfällning eller 

kanske röjning på gården  

och gräsklippning? 
 

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 

 

Kontakta mig för  

kostnadsfri offert. 
 

Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kom ihåg höstens föreläsningar 
i församlingshemmet kl 19.00 

 

  
17/9: Om spanska sjukan i Edefors/ Norrbotten 
 
15/10: Viktiga händelser under min tid som  journalist. 
 Tomas Bresky 
 
19/11:  Boden 100 år. Erling Molin 
 

 

-Välkomna- 

Andra Varvet 

Öppet måndag-fredag 10.00-14.00 
Kontanter eller Swish 

COOP I HARADS 
 
 

TACK till alla kunder som har besökt oss den här sommaren! 

  
Från och med 1/9 återgår vi till ordinarie öppettiders på helgen då vi 
stänger 16.00 
Inför den stundande älgjakten fyller vi våra kylar med delikatesser som 
passar den hungriga jägaren . 

Välkommen att besöka Klippans  
Second Hand ”ANDRA VARVET”  
 
Passa på att köpa regn/galonkläder eller  
höstjackor till barnen, de finns i många  
storlekar och färger. 
Kylan kommer snart, vi fyller på med  
varmare kläder i alla storlekar, från 60 cl till 
XXL. 



LAXHOLMEN 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öppettider 

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

 
 
 

 
 
Missa inte museidagarna i Harads! 
Biblioteket anordnar bokbytardag 
och föremålskafé 25/9.Schema finns 
i försvarsmuseets annons.  
Mer information kommer via  
affischer och facebook. 

TACK ni 4825 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 sommarservering för 
20:e året i rad! 
 
TACK till Vivianne med personal på  
Coop Nära för er goda service och  
vänliga bemötande! 

 
Edefors Hembygdsförening 



 
Vecka 37-38 börjar höstterminen för våra grupper i församlingshemmet. 
 
Tisdagar 10-12 Liten och stor (start 17/9)  
För dig som är dagledig med små barn. Vi sjunger, pratar, leker, pysslar och 
fikar tillsmans. Ingen anmälan. 
Varannan onsdag 13-15 Handarbetscafé (start 18/9)  
För dig som är dagledig. Gemenskap, handarbete, samtal och fika . 
Varannan torsdag 13-14 andakt/sångstund på Edestrand och Älvstrand 
(start 12/9) 
Vill du vara med i besöksgruppen hör av dig till Karin 0928-10858. 
Varannan torsdag 12-14 Internationellt café på Mötesplats Klippan (start 
19/9) 
Vi börjar med en kort andakt sedan samtal och fika. Alla hjärtligt välkomna . 

Edefors församling september 2019 
 

Söndag 1 september kl 18.00 Musikgudstjänst. 
Karin Sandling och Julia Magnusson. 
 
Söndag 8 september kl 18.00 Söndagsmässa.  
Tommy Persson och Niklas Thornéus. 
 
Torsdag 12 september kl 17.30 Vardagsgudstjänst. 
Tommy Persson, Karin Sandling mfl. 
 
Söndag 22 september kl 11.00  Ekumenisk gudstjänst i  
Missionskyrkan. 
Tommy Persson, Andreas Printz mfl. Servering. 
 
Söndag 29 september kl 11.00 Söndagsmässa. 
Tommy Persson och Lena Engvall. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Med reservation för ändringar.  

Se predikoturerna i NSD och NK, lokal annons eller hemsidan www.svenskakyrkan.se/boden/edefors-forsamling 

 Harads missionskyrka September 2019 

Lördag 14 September kl 18.00 Surströmmingsfest i Klusåns missionshus. 
Söndag 22 september kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst. 
Onsdag 25 september kl 18.000 Bibelsamtal i församlingshemmet. 

Info från Harads IF 
Fotbollssäsongen går mot höst men ännu finns 
chans att heja på våra ljusblå grabbar på  
Kamrum IP. 
 
 
 
 
 
Sista hemmamatcherna är: 
Söndag 8 september  kl 14.00 HIF-BAIK 
Lördag 21 september  kl 14.00HIF-Kiruna FF 
 
Bortamatcherna som återstår är: 
Lördag 31 augusti kl 14.00 Morön-HIF 
Lördag 14 september kl 14.00 Notviken-HIF 
Söndag 29 september kl 14.00 Gimonäs-HIF 
                        (buss avgår, några platser finns) 

Nu kör vi Musikquiz igen! 
 
 
 
 
I Allaktivitetshuset i Bodträskfors kl 19.00 tre fredagar i september! 

-13/9 Röda tråden 20/9 Schlager 27/9 Blandat- 
 
Bilda ett lag på max tre personer eller ställ upp själv! Ta med familjen 
och testa era kunskaper!  
Vill du äta innan så serveras mat 18.00-18.45 (50kr/person) Anmälan till 070-631 05 36. 

 
Quizen kör igång 19.00 (ingen kostnad). 
Dryck och snacks finns att köpa. Vi tar swish. 


