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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! 

Edenytt augusti 2019 

 

Kontakta mig för  

kostnadsfri offert. 
 

Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

 

Nybyggen 

 

Kakel & klinker 

 

Renoveringar 

 
Guider på timlön sökes till Treehotel 

 
 

Du måste vara flexibel då bokningar 
kan komma med kort varsel. 

 
Kontakta vår verksamhetsansvariga  

Mia Hogane på: 
 

mia.hogane@treehotel.se 

Vandringsled   

Björnudden -Klusåberget 

 

Nu finns en ny  vandringsled som tar er till 

Klusåbergets topp. 

Leden  är ca 2,5 km , tar 20-25 minuter att 

gå  och passaralla åldrar .Leden börjar med en 

stigning och är sedan relativt platt och lätt att gå 

fram till toppen. 

För att komma till början av leden kör 

förbi  Björnudden och  ta sedan höger upp mot 

sandtaget . På vänster hand syns en traktorväg 

som markerats med blå snitslar , detta är början 

på vandringsleden sedan är det bara att följa 

snitslarna!  

Trevlig vandring! 

 
Besöksnäringen i bygden växer och behovet av guider 
med det. Vi skulle vilja knyta till oss fler lokala  
förmågor som kan gå in på timmar och stärka upp 
våra egna aktiviteter i vinter. 
Är du intresserad av att möta människor från världens 
alla hörn, flexibel då bokningen kan komma samma 
dag, social ,kan ta folk, prata engelska, laga mat 
utomhus, köra skoter (förarbevis krävs i så fall om du 
ska köra kommersiellt ) eller kanske någon annan  
specialitet som kan komma till nytta? 



KAMRUMJOGGEN 2019! 
Lördag 3 augusti kl 11.00 . 

-Gå lunka eller spring,allt I din egen takt! -Bana: skogsstigar och grusväg -Alla åldrar, 
-Banor från 400 meter till 5,7 km.  

-Startavgift vuxen 100kr, ungdom 50kr, barn gratis. 
-Anmälan senast 2 augusti via HIF:s hemsida/facebooksida, där finns även mer info. 

Se även lokal affischering. 
Betalning på plats kontant eller Swish . 

Start och mål på Kamrum  Bodträskfors. 
Info: 070-631 05 36 

Fotbollens dag! 

  

 

Lördagen den 3 augusti är alla välkomna till Kamrum IP! 
 
Vi börjar kl 11.00 med Kamrumjoggen sen blir det fotboll.  

Harads IF startar upp höstsäsongen med att möta Ohtana /Aapua kl 14.00. 

Däremellan får vi också se  mini-fotboll där våra yngsta spelar match! 

I kiosken finns palt, hamburgare, varmkorv, fika, glass mm 

Lotterier pilkastning, tävlingar, hoppborg och mycket annat! 

 

Välkommen till en trevlig familjedag på Kamrum ! 

Finns det väl något mer 
 
Finns det väl något mer 
övergivet 
än det brev som aldrig 
blev skrivet 
 
Det skulle väl i så fall 
då vara  
det lilla livet som sig   
ej kan försvara 
 
Eller ett gammalt torp 
från förr 
som mist tak, fönster 
och ytterdörr 
 
För att nu inte tala om 
alla djur 
som förlorat friheten  
för en bur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernt Rutström, 11/7 -19 



 

 
 
 
 
 

 
   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 



 

 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928-10056 

Biblioteket öppnar igen  
den 19 augusti kl 13.00 

Välkomna! 

Grillkväll på Treehotel 

Lördagen den 10/8 tänder våra kockar grillen och 
bjuder in bygden, hemvändare och alla andra som 
vill komma ,till grillkväll på Treehotel. 

 
Maten serveras kl 18-20 

Baren är öppen till 00.00 
Förbokas senast 9/8 på 0928-10300 

Meddela eventuella allergier eller specialkost 
Pris 325 kr/ person 

Mer detaljerad information kommer på Facebook 

Välkomna! 

Välkomna in! 
 

Marie, Anneli, Gunny och 
Therese 

Nu är det sommar,värmen är här och semester lockar. 
Vi har fyllt butiken med utelek, strandleksaker,   
badpooler, bollar, såpbubblor ballonger, badminton, 
brännboll, kubb och annat roligt. 
I fiskehyllan finns håvar, fiskeväskor, metspön,  
spinnare och mask finns i kylen. 
I trädgårdshyllorna finns bärnät, spadar, trimtråd,  
hinkar, gräsfrön och mycket mer. 

Vi har hemma färg från Nordsjö ide och design. 
Grundfärg, täckfärg, uteolja för terrass och möbler. 
Plus penslar, skrapor och sånt man behöver för  
sommarens projekt. 
 

Ny leverans på väg för att fylla upp butiken ytterligare 



Edefors församling augusti 2019 
 

Söndag 4 augusti kl 12.00  Friluftsgudstjänst på Laxholmen.  
Lennart Åström och Lena Engvall. 
 
Söndag 11 augusti kl 18.00 Söndagsmässa.  
Samuel Folksten och Kjel Sandberg. 
. 
Söndag 18 augusti kl 18.00 Söndagsmässa.  
Viktoria Svärd och Julia Magnusson. 
 
Söndag 25 augusti kl 18.00 ” I denna ljuva sommartid” 
Kjell Sandbergs Swingorkester samt trio Cantabile, Tommy Persson, andakt. 
Arrangör: Sensus studieförbund , Svenska kyrkan i Boden /Rörvikskyrkan. 
 
Söndag 1 september kl 11.00 Musikgudstjänst 
Julia Magnusson och Karin Sandling. 
 
OBS! Under juli och augusti (v 27-35) håller expeditionen öppen endast måndagar.  
Du når oss dock på telefon 0928-108 50 på måndag, onsdag och fredag mellan 8-12. 
Vaktmästare når du på 0928-108 53 och 108 54. 
 

www.svenskakyrkan.se/boden/edefors-forsamling 

 
 

Vi utför  
 nybyggnationer 
 ombyggnationer 
 renoveringar 
 kakel och klinker 

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 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

 

haradsbygg@telia.com 

       Harads Missionskyrka augusti 2019 
                              Edeforskonferensen i Svartlå 
                                          Lördag 24 augusti kl 19.00 Gudstjänst 
                                          Söndag 25 augusti kl 11.00Gudstjänst 
                                                        -Anna Olsson talar-Sångarna-Servering - 


