
 

 

HARADS MASKIN OCH FRITID 

0928-10056 

Vi finns på  Fåcebook 
 

Efter en otroligt mysig och rolig  
reså till Formexmå ssån i Ä lvsjo   
å r vi nu fullå med inspiråtion och  
ide er om våd vi vill med butiken. 

 
Nyå såker å r på  vå g in och vi skå  

bestå llå mer frå n fo r oss nyå fo retåg  
inom heminredning och leksåker. 

 
Kom in och lå t nyå tåpetkåtåloger  
inspirerå till en hå rlig fo rå ndring.  
Nu bo rjår ljuset kommå tillbåkå  

men å n kån vi myså ner oss 
med bo cker och ljus. 

  

 

Välkomna in! 

Mårie, Bill, Therese, Gunny och Änneli 

 

Luleälvdals  
Begravningsbyrå   

    

i  Harads och Boden  

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

Edenytt  Februari 2020 
 

VINTERLJUS FILMFEST 2020 Nu är det snart dags för tredje året av Vinterljus Filmfestival på Edeborg i Harads.  

Vinterljus är en festival med fokus på landsbygd och arrangeras som en del av Vinterveckan i Harads. I år anordnar vi en 

kortare variant av festivalen. Det blir en filmfest helt enkelt! Fredag 21/2 kl 18.00 inviger vi med mingel, musikunderhåll-

ning och bubbel, och kl 20.00 visas filmen ”Unga Astrid”. Kvällen presenteras av Marika Lagercrantz. Filmfesten fortsätter 

på lördag kl 9.30 med ”Innerlig(h)t” där vi fikar, ser kortfilm och samtalar om livsmening och hopp.  

Se mer info och hela programmet längre bak i Edenytt och på www.edeforsakademien.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredag 21 februari drar Edeforsbygdens Vinterfestival 
igång igen och pågår fram till söndag 1 mars. Veckan 
innehåller som vanligt många aktiviteter för alla åldrar. 
Temat för den här gången är mat i olika former.  
 

Se hela programmet längre bak i Edenytt  

  

 Nyhet i Harads! 
 

 Vi på JH Fastigheter gör din vardag lite enklare.  

 Upplev känslan av nystädat! 
 

 Några av våra tjänster: 

 - Hemstädning 

 - Kontorstädning 

 - Företagsstäd 

 - Byggstäd 

 - Veckostäd 

 - Gräsklippning, krattning 

 - Snöskottning som utförs i nära anslutning 

 - Flyttstädning och flyttservice 

 - Fönsterputsning 
 

 Självklart Rut-avdrag! 
 
 Vi städar bl a på Treehotel, Arctic Bath,  
 Norrentreprenörer och Wisti. 
 
 För pris och mer information: 

 Juan 073-079 99 62 

 Louise 073-848 41 33 

 info@jhfastigheterab.se 

 



 
 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 

070 - 688 80 83 
 

haradsbygg@telia.com 

Vi utför  
 nybyggnationer  
 ombyggnationer 
 renoveringar 
 kakel och klinker 

 
 

 Nu erbjuder vi alla hushåll i  

 Harads med omnejd 10 %  

 rabatt på snöskottning av gård 

 och hustak. Som vanligt finns  

 möjligheten till rutavdrag. 
 

 

 Riktig Skog AB 

 Arunas Jonas  

 Bukauskas 
 

 076 - 781 68 26 

 riktigskog@gmail.com 

 
 

Öppet Hus i 

SLÖJDENS HUS  

onsdag 26 februari  

10.00 - 13.00 
 
 

 
 

 
 

 

Vävstugan och Snickeriet 
bjuder på tårta och visar verksamheten.  

 

Kanske blir Du inspirerad? 
 

Varmt välkommen! 
 

önskar årets cirkeldeltagare 

 
    Edefors  

    Hembygdsförening 

På Edefors Badhus under vinterveckan: 
 

 Söndag 23/2 
kl 13.00-16.00 Öppet som vanligt. 

 Måndag 24/2  
kl 17.00-18.00 Discobad för barn upp till 5 år. 
kl 18.00-19.00 Discobad för barn från 6 år. 

 Onsdag 26/2  
kl 17.00-20.00 Öppet som vanligt. 

 Fredag  28/2 
kl 17.00-19.00 After Work ”En lugn kväll på  
Badhuset”. Från 20 år. 

 
OBS! Badhuset håller  
stängt söndag 1/3. 



Jag finns på 
 

Edeborgsvägen 1 i Harads 
 

och nu också i Svartlå på adressen 
 

Övre Svartlå 70  

Varmt  
Välkommen! 

 

Hundvakt sökes! 
 

Till min hund Bella, 8-årig cavapoo-tik, söker jag en hund-intresserad 

extramatte-/husse under dagar då jag arbetar i Harads med omnejd. 

Det rör sig om några dagar per månad. Bella är mycket snäll, lite 

försiktig, pigg och följsam. Hon går bra ihop med andra hundar men 

trivs inte med att vara ensam. Hon är med andra ord en hundra-

procentig sällskapshund som älskar att vara med överallt där hennes 

matte eller tillfälliga flockledare befinner sig. 

Hon är också mycket fin med barn. 

 

Kontakt mig gärna om du vill veta mer: 

Marianne Strand 

mobil: 0733-147 397  

m.strand.none@gmail.com 

 
 

  

Öppettider 
 

Måndag: 13.00-18.00 

Tisdag:  12.00-16.30 

Onsdag: 12.00-17.00 

Passa på att reservera  

tidsskrifter som  

biblioteket ger  

bort gratis. 

 Som en del i Vinterveckan: 

 Boktipsfrukost  
måndag 24/2 kl 09.00 

 Sagostund för barn  
tisdag 25/2 kl 14.30 

Företagsfrukost i Edeforsbygden  
 

21 februari kl 07.30 - 09.00 på Edeborg i Harads.  
 

Frukosten blir startskottet på Vinterfestivalsveckan i  
Edeforsbygden och även filmfesten Vinterljus som startar 
samma dag. Temat på frukosten är:  
KULTUREN SOM DRIVKRAFT PÅ LANDSBYGDEN. 
Programmet, som leds av Susann Jonsson, belyser kulturens och 
vår lokalhistorias koppling till näringar och affärsutveckling  
genom bland annat Filmfesten Vinterljus, samisk turism och 
konst, Visfestival, Treehotels Village Walking och nyöppnade 
Arctic Bath. Det ryktas också om ett smakprov från Haradsrevyn. 
 

Både företagare och andra  
som är intresserade av  
utveckling av näringslivet  
i bygden är välkomna! 
 

Arrangör EDEK och Bodens kommun 

Edefors Hembygdsförening  
kallar till ÅRSMÖTE 

 

Söndag 8 mars kl 15.00  
i församlingshemmet. 

 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
 

Underhållning av Bodens Dragspelsklubb. 
 

Vi bjuder på förtäring. 
 

Välkomna! 
 

Edefors Hembygdsförening 



Vill Du göra något  

annorlunda?  
 

Träffa nya människor? 
 

Kom och möt våra utländska  

medborgare över en kopp kaffe. 
 

Varje torsdag kl 12.00 - 14.00  

är det kulturellt café  

på Klippan i Harads. 

 

Välkommen! 

  

   HARADS  
 
Medlemmarna kallas till ÅRSMÖTE  
den 5 mars 2020 kl 13.00.  
Lokal: församlingshemmet . 
 
Ärenden: enligt stadgarna bl.a. val och  
fastställande av verksamhetsberättelsen  
för 2019. Motioner lämnas till styrelsen  
senast den 18 februari. 
 
Föreningen står för förtäring och  
underhållning (se mer på kommande  
affischer). 
 
OBS! Förhandsanmälan senast  
den 1 mars till: 
 

Monica Falegren 073-023 82 05 
Ullabett Nero 070-551 84 24 
 

Välkomna!  
 

styrelsen 

     Nattjobb 

 

Just när jag tillsluter 

mina ögonlock båda 

sker det alltför ofta: 

- jag får skrivarklåda! 

 

Då gäller det att ha 

papper jämte penna, 

så att säga till hands, 

för att förnöja denna. 

 

Finns då inte dessa 

så hör det till saken 

att tankarna maler på 

och håller mig vaken. 

 

   17/12 -19 Bernt R.  

 

  ANTINGEN ELLER 
 
  Om nu midvinternatten synes 
  alltför lång 
  så är ju midsommardito kort. 
  Under den förra upplevs ljusmiljön 
  för trång, 
  den senare är av vidare sort. 
 
  Ja, så kan årets miljöer ändra  
  karaktär 
  beroende på solens intensitet. 
  Men under allt tvingas vi ju  
  leva här, 
  något som vi väl alla ändå vet. 
 
  Så fjärran från ekvatorns goda 
  värme 
  men allt för nära dess antipod. 
  Hade vi önskat oss den förra 
  närmre 
  eller ett större mått av tålamod? 
 
 28/12 2019 Bernt Rutström 

Information om Harads filmklubb som 
bildats av Harads byaförening under 2019 

Den nya licensen med Swedish film  
innebär att vi inte får annonsera  
offentligt vilka filmer som kommer  
att visas. Fördelen med licensen  
är att vi nu kan visa filmer från  
Warner Bros, Walt Disney, 20th Century Fox med flera.  
Nya och bra filmer. Gäller både barnfilmer och filmer för 
vuxna. 
 

Som medlem kan man gå med i facebookgruppen   
Harads filmklubb för att få veta vilka filmer som visas.  
Man kan även få information via e-post. 
Medlemsavgiften är 150 kr/ år och familj. Då har ni  
fritt inträde hela året. Avgiften kan betalas på plats vid  
filmvisning eller via Swish 1232885960. Ange namn och 
antalet familjemedlemmar. Som klubbmedlem kan ni 
lämna filmönskemål. 

Filmdatum under vintern/våren 2020 

2/2 kl 15.00 barnfilm 

1/3 kl 13, kl 15 och kl 18 tre olika kategorier 

8/3 kl 15 barnfilm 

22/3 kl 15 och kl 18, två olika kategorier 

5/4 kl 15 barnfilm 

19/4 kl 15  och kl 18, två olika kategorier 

Vid frågor kontakta Jonas Nyström 073 - 836 83 77 
 

Harads byaförening hälsar er  
välkomna till en trevlig biokväll! 

 



 
Nybyggen 

Kakel & klinker 

 Renoveringar 

Kontakta mig för kostnadsfri offert. 
 

Peter 070 - 600 52 57   sab@telia.com 

VINTERLJUS 
FILMFEST 2020  

 

Fredag 21 februari  
 

Invigning 
 

18.00 Mingel med snittar och 

bubbel. 
 

19.00 Johan Jansson  

underhåller med visor. 
 

19.30 Skådespelerskan Marika  

Lagercrantz inviger festivalen 

och delar ut årets hederspris.  
 

20.00 Invigningsfilm;  

Unga Astrid  
 

Efter filmen fortsätter minglet till 

kl 23.00. 
 

Lördag 22 februari  
 

Innerlig(h)t 
 

9.30 -11.30 Vi fikar och ser kort-

filmerna Stamnätet och Vem kan 

älska Pikku Iso? och inbjuder till 

samtal om livsmening och hopp. 

Programpunkten hålls av skåde-

spelerskan Marika Lagercrantz 

och manusförfattaren Marianne 

Strand. Q&A med regissörerna 

Clara Bodén och Magnus  

Fredriksson. 
 

Film med smaker 

Visning av filmen Apple Melody. 

Presentation och Q&A med Af-

ghanska Föreningen. Möjlighet 

att köpa en afghansk smaktallrik. 
 

Biljetter  

säljs via Servicepunkten i Harads 

0928-560 02 vardagar 10.00 -14.00. 

servicepunkt@hotmail.se 
 

Priser 

Festivalmingel och  

Innerlig(h)t         200;- 

Pensionärspris       150;- 

Filmpass 18 år och yngre 0;- 

 

www.edeforsakademien.se 

Som en del i Edefors Vinterfestival: 

VÅFFELSERVERING 
på Kläppgården i Harads tisdag 25/2 kl.12.00 - 15.00 

Det finns också möjlighet att se den gamla lanthandeln, samt 

filmer och fotoalbum med gamla bilder från bygden.  

 

 

 

 

 

 

 
 

   Edefors  

   Hembygdsförening 

Harads byaförening 
håller ÅRSMÖTE 
måndag 17 februari 
kl 18.30 på Edeborg. 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.  
Motioner inlämnas senast två veckor före årsmötet 

Ta chansen att påverka, kom och var med. 
 

Vi bjuder på suovaskebab med dryck samt kaffe och 
gobit. Som underhållning visas bildspel eller en 
kortfilm. 

Alla hjärtligt välkomna!  

 

Styrelsen 

 

Info från Harads IF  
 

Det är dags att ta fram skidorna och börja träningen inför 
vårens skidlopp på Kamrum. Det blir lördag den 14 mars, 
med första start kl 11.00. Det är ett motionslopp som  
passar alla åldrar och ingår i årets Kamrumklassiker.  
Övriga lopp blir cykelloppet Broarna runt i juni och Kamrumjoggen i augusti. 



21/2 - 1/3 

2020 

Fredag 21/2 

07.30 Företagsfrukost på Edeborg, alla är välkomna! Tema: 
 ”Kulturen som drivkraft på landsbygden”. Haradsrevyn  
 medverkar. Moderator Susanne Jonsson. 
18.00  Vinterljus Filmfest på Edeborg. Snittar, bubbel, underhållning 
 och visning av filmen ”Unga Astrid”. Presentatör Marika 
 Lagercrantz. För mer info se separat annons och 
 www.edeforsakademien.se 
 

Lördag 22/2 

09.30   Vinterljus Filmfest ”Innerlig(h)t” frukostfika med samtal om 
 livsmening och hopp, visning av två kortfilmer från regionen. 
 Även visning av film från Afghanistan och möjlighet att köpa 
 afghansk smaktallrik. Mer info www.edeforsakademien.se. 
16.00  Invigningskonsert  i Edefors kyrka, ”Árbi” sång, jojk och musik 
 med Cariola Rosdotter och Timothy Forsberg. Servering av 
 blåbärssoppa utanför kyrkan. Fri entré. 
 

Söndag 23/2 

11.00  Söndagsgudstjänst i Edefors kyrka. 
11.00 Rinkbandymatch i Svartlå, ”Övre” möter ”Nedre”. Försäljning 
 av hamburgare och fika, Svartlå IK. 
13-16    Edefors badhus i Harads öppet.  
15.00 Uppträdande och mat på Tankeborgen Svartlå Fria. Eleverna 
 sjunger Astrid Lindgren-sånger samt servering av  mat från 
 Nepal, vuxen 60 kr och barn 30 kr. 
 

Måndag 24/2 

09-10 Boktipsfrukost på biblioteket i Harads. 
11.30-14.00 Nostalgilunch på Treehotel. Vi letar fram recept från 
 Brittas tid. Gärna förbokning 0928-103 00. 105 kr/person. 
17-18 Discobad på Edefors badhus i Harads för barn upp till 5 år. 
18-19 Discobad på Edefors badhus i Harads för barn från 6 år. 
18-20 300 % Gratisgympa i Harads sporthall.  
 

Tisdag 25/2 

 Under dagen café med semlor och kaffe hos Siriwan och Rolle 
 på Harads Kiosk & Bensin  
10.00 Svartlårännet. Barnen på Tankeborgens förskola åker skidor 
 på skolgården i Svartlå. 
12-15  Våffelservering på Kläppgården, Edefors Hembygdsförening. 
14.30 Högläsning av ”Oskar och den utsvultna draken” för barn på 
 biblioteket i Harads. 
15-18  Servering av bruna bönor och semlor på Nornan i Svartlå,  
 vuxen 60 kr och barn 30 kr, Svartlå Byaförening.  

Onsdag 26/2 
10.00  Vasaloppet i Storklinten, eleverna från Tankeborgen åker  
 skidor och Gustav Vasa kommer på besök. 
10.00 Kids Corners skidlopp på skolgården i Harads.  
10-13  Öppet hus i Slöjdens Hus. Vävcirkeln och Snickeriet visar 
 sina verksamheter och bjuder på kaffe och tårta. 
16.30 -18.30 Hamburgerförsäljning i Bergmanparken, Harads IF. 
17-20 Edefors badhus i Harads öppet.  
18.00  Presentation av snöskulpturer gjorda av eleverna på  
 Harads skola i Bergmanparken. 
19.00  Musikquiz med levande musik på Edeborg. Bilda ett lag med  
 max fyra personer och kom och testa dina kunskaper.  
 Fikaservering. Harads IF. 
 

Torsdag 27/2 

9.30 -11.00 Vinterlek med barnen på Kids Corner. 
11-13 Daglunch på församlingshemmet, ärtsoppa och plättar,  
 vuxen 60 kr, barn 30 kr. Anmälan senast 24/2 till 0928-108 51.  
14.00 Gubbdagis de Luxe på Edeborg, Harads Byaförening. 
16.30-18.00 Motionssim på Edefors badhus i Harads. 
19.00    Nostalgifilm från Harads av Thorbjörn Enberg på Edeborg. 
 

Fredag 28/2 

15-18 Internationell matupplevelse på Edeborg. Kom och smaka på 
 världen! 50 kr/person. 
17-19 ”En lugn kväll på Badhuset”. After Work på Edefors badhus i 
 Harads. Från 20 år. 
 

Lördag 29/2 

11.00 Skotertävling i backen nedanför Kläppgården i Harads.  
 Försäljning av hamburgare och fika, Edefors Skoterförening. 
13-15 Mat & Prat på Missionskyrkan i Harads. Paltservering och  
 musik, Harads Missionsförsamling.  
18.00 Vinterfest på Edeborg. Mat och trubadur, entré 200 kr.  
 Anmälan senast 25/2 till HIF eller Edefors Skoterförening. Mer 
 info på Edefors skoterförenings facebook samt Coop Harads. 
 

Söndag 1/3 

 Harads byaförenings Filmklubb visar film på Edeborg: 
13.00 Barnfilm. 
15.00 Ungdomsfilm. 
18.00 Film för vuxna (från 11 år). 
 För mer info om hur du blir medlem och filmtitlar, se separat 
 annons eller kontakta Jonas Nyström 073-836 83 77. 
18.00 Avslutningsgudstjänst i Edefors kyrka. 

Tema för årets festival är  VINTERMAT 

För mer info, kontakta Servicepunkten 0928 - 560 02 vardagar 10.00 - 14.00 

Vinterveckan 2020 anordnas gemensamt på ideellt initiativ av lokala föreningar,  
     företag och organisationer i Edeforsbyarna för att lysa upp i vintermörkret  
         för boende och besökare i alla åldrar. 



Edefors församling februari 2020 
 

2 februari kl 11.00  Familjegudstjänst. Tommy Persson, Julia  
Magnusson mfl. Speciell inbjudan till 2019 års dopbarn.  
Varm korv efter gudstjänsten. 
 
9 februari kl 18.00 Söndagsgudstjänst i församlingshemmet.  
Anna Grenholm och Julia Magnusson.  
 
16 februari kl 11.00 Söndagsmässa. Tommy Persson och Lena Engvall. 
 
22 februari kl 16.00 Vinterfestivalens invigningskonsert.  Se separat annons. 
 
23 februari kl 11.00 Mässa för små och stora. ”Kärlekens väg”.  
Anna Grenholm och Julia Magnusson, barn- och vuxenkörerna medverkar.  
 
1 mars kl 18.00 Söndagsgudstjänst Tommy Persson och Julia Magnusson. Vinterveckans avslutning. 
 
Övrigt: 
5/2 och 19/2 kl 13.00 Handarbetscafé i församlingshemmet. 

26/2 kl 18.00 Bibelsamtal i Harads Missionskyrka. 

27/2 kl 11.00-13.00 Daglunch i församlingshemmet. Ärtsoppa och plättar.  
Anmälan till 0928-108 51 senast 24/2. Se även Vinterveckans program. 
 
Onsdag 5/2 och 26/2 är expeditionen stängd  
men du når oss på telefon 0928-108 50. 
 

SJUNG I KÖR I FÖRSAMLINGSHEMMET! 
 
”Projektkören” (vi funderar över ett nytt namn på kören, kom gärna med förslag!)  
övar torsdag 13/2 och 20/2 kl 19.00. Vi sjunger i kyrkan söndag 23/2 kl 11.00, tema ”Kärlekens väg”. 
 

Edekören Körsång för dig som är dagledig, uppstart måndag 10/2 kl 11.00. Vi sjunger enklare sånger och deltar på Edestrand 
ibland och på några gudstjänster under våren. Vi fikar alltid tillsammans efter körövningarna. Välkommen både nya och gamla 
medlemmar! 
 

Himlakul och Körkul! Sång och rörelse för barn 3-6 resp 7-12 år. (Yngre barn är välkomna i förälders sällskap).  
Torsdag 6/2 kl 17.30.  Himlakul börjar med sång och avslutar med pyssel, Körkul börjar med pyssel och avslutar med sång. 
Ledare Julia Magnusson och Karin Sandling. Info 0921-775 16.  
 

Liten och stor, tisdagar 10-12. För dig som är ledig med små barn.  

 

 
Harads missionskyrka februari 2020 
  

Lördag 1 februari kl 15.00  
Välkomstsamkväm för diakon Åsa Öqvist.  
André Jakobsson medverkar. 
 

Söndag 2 februari kl 11.00  
Välkomstgudstjänst för Åsa Öqvist i Johanneskyrkan.  
 

Söndag 9 februari kl 11.00 
Gudstjänst med nattvard, Åsa Öqvist. 
 

Onsdag 26 februari kl 18.00  
Bibelsamtal. 
 

Lördag 29 februari kl 13.00 
Öppet hus med mat och prat med musik. Presentation av Åsa Öqvist. 


