
Edenytt    juni 2019 
  

  HARADSDAGEN 

  lördag 8 juni  
 kl 11.00 - 15.00 
  mitt i byn 
 

   På programmet som vanligt: 

 Välkommen till en trevlig sommardag för alla!   
 

   Se kommande program  
 

   Harads byaförening  

   i samarbete med Vuxenskolan Boden      

 

Nyheter från EDEK: 
 

Informationsmöte angående lägenhetsbygget på 

”Brattbergstomten” tisdag 4 juni kl 18.00 på Edeborg. 

Lars-Åke Eriksson från Vittjärvshus informerar och svarar på frågor. 
 

Välkomna! 

 

Provtagningen i Harads  

är stängd v. 30 - 33  

(23 juli - 15 augusti) 
 

Välkommen tillbaka  
tisdag v. 34 (20 augusti) 

 Karnevalståg 

 Byabebisar 

 Underhållning  
Musik med Rigmor och Janne 

 Aktiviteter för barn 
Trollkarlen John Trix visar sina konster 

 Korande av  
Edeforsmannen/Edeforskvinnan 

 Småstjärnorna 
Vill Du vara med ring och anmäl dig till Anki Viklund, se tel 
nedan. 

 Marknadsförsäljare 
Vill du hyra marknadsplats ring Anki Viklund 070-261 07 76 

 Mat fika och mycket annat 

LEDIGA LÄGENHETER I HARADS 
 
 Radhusvägen: 4 rok, 84,5 kvm, 4 557 kr/mån. 

 Edeforsvägen 16: 4 rok 86 kvm, 6 346 kr/mån. 
 
Vid intresse, kontakta Helena på Bodenbo, 
0921-578 80 



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! 

 

 
 
 
 
 

 
   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 

 

Entreprenör sökes! 
 

Edek söker entreprenör för drift av den nyligen helrenoverade rekreationsanläggningen i Forsudden.  

Anläggningen består av en vägslinga längs älvstranden där det finns en timrad storstuga, promenadstig med 

flera bivacker och grillplatser. I anslutning till storstugan finns en stor parkering för husvagnar, husbilar och andra  

fordon. Ytterligare två större parkeringsplatser finns inom hundra meters avstånd från huvudbyggnaden. 

 

Till anläggningen hör tre fisketjärnar rustade med bivacker och fiske- och grillplatåer anpassade för rörelsehindrade.  

En lång uppmärkt promenadstig sträcker sig runt hela anläggningen. De tre fisketjärnarna innehåller ett normalt  

fiskbestånd och entreprenören kan enligt avtal sälja fiskekort för dessa tjärnar.  

 

De centrala delarna av anläggningen där storstuga, grillplatser och bivacker finns 

kan avgränsas med vägbom. Anläggningen är i hög grad lämplig för självservice 

där betalning och bokning kan ske via Swish. 

 

Entreprenören har efter tecknat avtal med Edek Frihet att nyttja och bruka  

anläggningen som besöksmål. 

 

För mer info kontakta Servicepunkten:  

0928 - 560 02, servicepunkt@hotmail.se 

Info från HIF 
 
Fotbollen är nu i full gång på alla fronter. Herrlaget har 
ännu inte kommit igång med målskyttet men vi ser fram 
emot att det ska lossna. Kommande hemmamatcher: 
6/6 15.00 HIF - Gimonäs 
19/6 19.30 HIF - Morön BK 
 

Vi startar fotbollsträning för barn mellan 5 - 12 år 
(uppdelade i grupper). Ledare är bl a Johan Sandling,  
Jörgen Dahlqvist och Nana Brenpong. Vi träffas för ett 
uppstartsmöte på Kamrum IP tisdag 28 maj kl 18.00, 
där kommer ni att få all information! Välkommen alla 
barn och föräldrar som är intresserade! 
 

Du kan ännu bli medlem i föreningen, familjekort 300 kr 
och enskilt kort 200 kr. Swish 123 276 85 39 eller  
Bg 724-4486. 

 
Cykelloppet Broarna Runt går av stapeln söndag den 
30 juni kl 11.00. Start och mål på Kamrum.  
Mer info finns på Harads IF:s fb-sida samt  
på hemsidan www.laget.se/haradsif. 

Sommarkul med Harads IF 
Du som är mellan 5-12 år är välkommen till Kamrum IP  
vecka 26 och 27 (efter midsommar) för att spela fotboll, leka, 
pyssla mm.  
Ledare är våra sommarungdomar med hjälp av några vuxna.  
Vi startar måndag 24 juni kl 12.00-14.00. Mer information 
får du första dagen eller på telefon 070-631 05 36.  
 

Ingen anmälan, bara kom! 



 

HARADS MASKIN OCH FRITID 
0928-10056 

 
Nu börjar värmen komma och semester lockar. 

Vi har fyllt butiken med utelek,  
strandleksaker, 

bollar,  
såpbubblor,  
ballonger,  
spel och  

annat  
roligt. 

 
Vi har hemma färg från Nordsjö Idé & Design. 

Grundfärg, täckfärg, uteolja för terrass och 
möbler. Plus lite skrapor och sånt man 

behöver för sommarens projekt. 
 

Ny leverans är på väg för att fylla upp 
butiken ytterligare  

 
 

    Välkomna in! 
 

Marie, Anneli, Bill, Gunny och Therese 

  Våffelcaféet Barnens Å  
   På midsommarafton öppnar vi Café Barnens Å i vår bagarstuga i Lillån.   
   Vi serverar våfflor gjorda på ekologiska produkter serverade med hemgjord sylt och vispgrädde.  
 

   Tider midsommarafton: 
   kl 13.00 klär vi midsommarstången tillsammans för att sedan dansa runt den. 
   kl 14.00-16.00 håller caféet öppet 
 

   Välkomna!  

Juni:  
21/6 Fredag kl 13-16    
22/6 Lördag kl 10-16   
23/6 Söndag kl 10-16     
28/6 Fredag kl 10-16  
29/6 Lördag kl 10-16   
30/6 Söndag kl 10-16   
 
Juli: 
12/7 Fredag kl 10-16 
13/7 Lördag kl 10-16 
14/7 Söndag kl 10-16  
19/7 Fredag kl 10-16 
20/7 Lördag kl 10-16 
21/7 Söndag kl 10-16 
26/7 Fredag kl 10-16 
27/7 Lördag kl 10-16 
28/7 Söndag kl 10-16 Lillån 1, Södra Harads.                                           www.barnensa.se 



 
 
 
 

 
 

Vi är våtrumscertifierade 
 

Christian, Alexander och Axel 
070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

Vi utför  
 nybyggnationer 
 ombyggnationer 
 renoveringar 
 kakel och klinker 

 

Kontakta mig för kostnadsfri offert 
 

Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

2019 års TRIATHLON  
går av stapeln den 27 juli i Åkerby. 

 

Älvgårdarnas byaförening inbjuder nu in till den 

årliga triathlontävlingen i Åkerby. Loppet  

startar den 27 juli kl 11.00. Sträckorna är 300 

meter simning - 2,5 mil cykel - 6,5 km löpning 

utan tidtagning. Start i Åkerby - Överäng -  

Rågraven - Bredåker - Åkerby. Cykelsträckorna 

är delvis grusväg och asfaltväg. 

 

 

 

 

 

Kom och var med i en triathlon där du tävlar 

med andra eller med dig själv. 

 

Anmälan och upplysningar via mail till  

urban.pohjanen@telia.com  

eller på tel 070-655 64 20. 

 

Anmälningsavgift på 100 kr. I den ingår  

vätskekontroller och våfflor till deltagare. 

 

Hamburgare finns till försäljning. 

 

Deltagande sker på egen risk. Vi rekommenderar 

våtdräkt och cykelhjälm (krav).  

 

Varmt välkommen deltagare och åskådare  

till en trevlig dag! 
 

/ Älvgårdarnas byaförening 

COOP HARADS 
 

Från 1 juni till 31 augusti har vi  

förlängda öppettider på: 
 

lördagar  9.00 - 17.00 

söndagar 11.00 - 17.00 
 

övriga dagar ordinarie tider. 

 

På Haradsdagen bjuder  

Ägarombudet på något gott. 

 

      Vi önskar alla en solig  

   och trevlig sommar! 

 

    HARADS  
 

Annorlunda våravslutning 

13 juni klockan 12.00 

träffas vid 

Tallbergstjärnarna 
Tipspromenad, allsång, vi fiskar. 

Tag med egen matsäck. 

Vi ordnar grillkol, kaffe och kaka. 
 

Samåkning, hur många platser har Du? 

 

Anmälan till  Lennart 070-264 69 73 

       Ullabett 070-551 84 24  

     Tomas 070-683 59 45 

 

Välkomna önskar styrelsen 



HANTVERKARE 

Vill Du sälja Dina alster i sommar? 
Edefors Hembygdsförening ordnar även  

i år servering och hantverksförsäljning på  
 

LAXHOLMEN 
21 juni - 4 augusti 

 

Vi tar gärna emot och säljer dina alster mot  
provision 15 %. Om Du kan vara någon dag på  

Laxholmen och hjälpa till med försäljningen eller  
i köket blir provisionen 10 % på dina sålda alster.  

Meddela oss om Du kan ställa upp. 
 

Vi finns vi på Laxholmen för att ta 
emot och registrera dina varor  

onsdag 19 juni 10.00 - 15.00 
 

Vi kan ordna det på annat sätt om inte tiden passar.  
 

  Kontakt: 
 

  Ulla Hellström        070 - 606 93 92,  0928 - 400 19      
  Inga-Lisa Öhrvall    073 - 827 60 75 
 

      Edefors Hembygdsförening 

 

 
 

Sommarcafé och  
hantverksförsäljning på 

LAXHOLMEN 
21 juni - 4 augusti 

 

EDEFORSBOR! 

Vi behöver er på Laxholmen i sommar  
för att på olika sätt hjälpa till att serva  

och ta hand om våra besökare. 
 

   Hör av Dig till någon av oss om Du  
   vill och har möjlighet att hjälpa till: 
 

 

   Maria (Servicepunkten) 0928 - 560 02 
   Ulla Hellström   0928 - 400 19 
   Anders Johansson    070 - 533 55 69 
   Fred Gustafsson   070 - 695 90 75 

 
Edefors Hembygdsförening 

Årets musikunderhållning  
på LAXHOLMEN 

 
 Midsommarafton kl 14.00 

Mona och Niklas Thornéus 
 

 Lördag 29 juni kl 14.00  
Remember 

 

 Lördag 13 juli kl 14.00 
Let´s Dance 

 

 Söndag 14 juli kl 14.00 
Stig Norbergs Orkester 

 

 Lördag 20 juli kl 14.00 
Gubbröra 

 

 Lördag 27 juli kl 14.00 
Arctic Swing Quartet 

 

 Lördag 3 augusti kl 14.00 
Dubbelt Upp 

 

 Söndag 4 augusti kl 14.00 
J. P. Nyströms Orkester 

VÄLKOMMEN  
TILL VÅR TRADITIONELLA  

MIDSOMMARFEST PÅ 
 

KLÄPPGÅRDEN   

MIDSOMMARDAGEN 
12.00 –15.00 

 

 Friluftsgudstjänst med Anders Stenman och  
Julia Magnusson kl 12.00 

 Underhållning av  Hans och Birgitta från  
Bodträskfors kl 13.00 

 Bild/filmvisning av Edeforsbilder från förr 

 Servering med Laxsmörgås, fika och varmkorv 

 Försäljning av ”Glimtar från Edeforsbygden” 
2019 och ”Edeforsen och Laxholmen” 

 Tombola, lotterier 
 

 
 
 
 
 

Edefors Hembygdsförening och Harads Byaförening  
i samverkan med Vuxenskolan Boden  

KLÄPPGÅRDEN  
HEMBYGDSMUSEUM 
Öppet efter överenskommelse 
070 - 533 55 69 (Anders) 



 

JOKKMOKKSKOR 
 

utanför Coop i Harads 
 

måndag 3 juni kl 10.00-18.00 
tisdag 4 juni kl 10.00-18.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÄLKOMMEN! 

Vi har  

Jörnkängan! 

 Gummistövlar: Nokia, Tretorn 

 Graninge skoprogram 

 Sandaler 

 Joggingskor 

 Väskor 

 Underkläder 

 Strumpor 



Edefors församling juni 2019 
 

Söndag 2 juni kl 11.00 Söndagsmässa. 
Anders Stenman och Niklas Thornéus. 
 
Söndag 9 juni kl 11.00 Söndagsgudstjänst.  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 
Torsdag 13 juni kl 18.00 Skolavslutning i kyrkan. 
 
Söndag 16 juni kl 11.00 Söndagsmässa.  
Anna Grenholm och Julia Magnusson  
 
Midsommardagen kl 12.000 Friluftsgudstjänst på Kläppgården.  
Anders Stenman och Julia Magnusson. 
 
Söndag 23 juni kl 08.00 Musik i sommarkväll. ”Kärlekens många ansikten” Anette Jernelöf sjunger och spelar. 
 
Söndag 30 juni kl 18.00 Söndagsmässa.  
Anders Stenman och Andreas Printz. 
 
Måndag 10 juni finner du personalen ute på kyrkogårdarna, då vi startar sommarens planteringar. 
 
OBS! Under juli och augusti (v 27-35) håller expeditionen öppet endast måndagar.  
Du når oss dock på telefon 0928-108 50 på måndag, onsdag och fredag mellan kl 8-12. 
Vaktmästare når du på 0928-108 53 och 108 54.  
 
Mötesplats Klippan stänger för sommaren den 20 juni. Välkommen in och shoppa i vår  
second hand-butik eller ta en fika innan vi tar sommarlov! Öppet 10-14 vardagar. 
 

https://www.svenskakyrkan.se/boden/edefors-forsamling 

 

Harads Missionskyrka juni 2019  
 
Söndag 16 juni kl 11.00  
Församlingsmöte på Luci. Medtag fikakorg. 

Båtresa till Luleå skärgård och Brändöskär  
 

den 12 juli 
 

Avresa 8.30 från Harads och åter ca 17.30 
 

Båtresa, guidning, lunchbuffé  
kostar 520 kr/person och betalas på båten. 

 

Bussresan bjuder PRO på. 
(Vid regn inställes resan). 

 
Anmälan senast 30 juni 2019 till Ulf Viklund 070-603 20 77 

För ytterligare information ring Ulf 
 

Samarrangemang med Hembygdsföreningen 

https://www.svenskakyrkan.se/boden/edefors-forsamling

