Edenytt

juni 2020

HARADS
Äntligen verkar
sommaren vara här!
I veckan får vi in ett antal
sommarplantor
att fylla rabatten med.
Glöm ej handla något gott
att lägga på grillen till helgen.

Ha en riktigt trevlig sommar
& hoppas att vi ses!
Sommarhälsning från personalen.

Sommarcaféet på

LAXHOLMEN
håller stängt
sommaren 2020 p.g.a.
rådande pandemi.
Vi ses nästa sommar!
Årets Glimtar är färdiga och finns till försäljning på
Maskin & Fritid, Servicepunkten och Coop Harads.
De finns också tillgängliga via:
Inga-Lisa Öhrvall: ingalisa.ohrvall@gmail.com
Maria Nilsson:
keramia@telia.com
Pris 50 kr/st.
Kan också skickas med post, då är priset 100 kr/st.
Betalning till bg 378-0277, eller swish 123 197 45 59.

Avvikande öppettider inför midsommar:
Midsommarafton 09.00 - 15.00
Midsommardagen 11.00 - 16.00

Trevlig sommar önskar

Edefors Hembygdsförening

HEMKÖRNING av varor från butikerna i Harads fortsätter som vanligt. Är Du intresserad
kontakta Margareta Nutti, 073-088 10 48. Hon tar upp beställningar på måndagar.

SERVICEPUNKTEN har öppet som vanligt vardagar 10.00 - 14.00. Midsommarafton stängt.
Vi har handsprit till försäljning 500ml för 100 kr.

NU ÄR DET ÖPPET I FORSUDDEN!
Välkommen med Din husvagn eller husbil, 100 kr/dygnet
swishas till Edeforsbygdens Ekonomiska förening 123 104 32 80.
Besökare ansvarar själva för att hålla rent och betala för sig.
Tar var och en ansvar kan vi fortsätta hålla Forsudden öppet.
DAGS ATT BYTA UT LAXEN!
EDEK utlyser tävling.
Gör bästa loggan och vinn
bygdens presentkort på 1 000 kr.
Skicka ditt bidrag till servicepunkt@hotmail.se senast den 30 juni. Jury EDEKs styrelse.

JOKKMOKKSKOR
utanför Coop i Harads
Onsdag 10 juni kl 10.00-18.00
Torsdag 11 juni kl 10.00-18.00


Gummistövlar: Nokia, Tretorn



Graninge skoprogram



Sandaler



Joggingskor



Väskor



Underkläder



Strumpor

Vi har
Jörnkängan!

VÄLKOMMEN!

Kids corner Take Away food
Under en period testar vi att sälja
vår populära mat i matlådor.
Det finns möjlighet att köpa varm
samt fryst mat.
Varm mat hämtas 11:00-12.00 vid köksingången på Kids Corner
och fryst mat kan hämtas på Harads Maskin & Fritid
under deras öppettider.
Pris:
Varm mat + dagens sallad: 70 kr (endast på beställning)
Fryst mat: 55 kr
Beställning:
FaceBook: Kidscorner – Take away food
Telefon: 070 - 365 83 89
Swish: 123 688 68 73

Dagens varma
med sallad
70 kr

Dagens kalla
55 kr

LEDIGA LÄGENHETER I HARADS




Gunnabergsvägen 19 (parhus):
4 rok, 92 kvm, 6 011 kr/mån (kallhyra).
Edeforsvägen 16:
2 rok, 52 kvm, 4 139 kr/mån.
4 rok 86 kvm, 6 470 kr/mån.
Vid intresse, kontakta Helena på Bodenbo, 0921-578 80.

Treehotel fyller 10 år !
19 juni - 4 juli
Finns möjligheten att hyra Jonas original
koja för 2 000 kr inkl. frukost.
Bokas via booking@treehotel.se.

Fredag 5 juni
Kl 12.00 Nostalgilunch med efterrätt
125 kr/person. Endast förbokning.
0928-103 00.

Fredag 17 juli
STORA JUBILEUMSKALASET
Kl 16.00 - 17.30 Kaffe och tårta för alla
som vill. Endast förbokning.
Kl 16.20 Svante Drake moderator.
Underhållning och tal
Kl 17.30 - 18.30 Möjlighet att se
Treehotel.
Kl 19.00 Grillafton för alla som önskar.
Underhållning av Svante Drake. Endast
förbokning: booking@treehotel.se
eller till 0928 - 103 00.

Biblioteket tar sommarlov 15/6 - 17/8.
Öppet som vanligt på måndag
den 8/6 kl 13.00-18.00.
Kom ihåg att Du kan
låna böcker över sommaren
och lämna tillbaka när
biblioteket öppnar igen

Vår traditionella
midsommardagsfest på

KLÄPPGÅRDEN
är i år inställd.

HARADS
Tyvärr tvingades vi ställa in våra aktiviteter under våren pga.
Covid-19 pandemin. I nuläget är det osäkert när vi kan starta
våra aktiviteter. Vi återkommer när vi vet mera.
Så just nu får vi nöja oss med att önska
alla en bra sommar och att ni håller er friska.
Styrelsen

Kläppgårdens Hembygdsmuseum
håller öppet efter överenskommelse,
kontakta Anders Johansson
070 - 533 55 69
Edefors Hembygdsförening

Info från HIF
Nu händer det grejer på Kamrum!
Barn- och ungdomsfotboll! Se separat
annons.

HARADS MASKIN OCH FRITID
0928-10056
Vi finns på fåcebook

Promenadslinga med frågesport! Start på Kamrum
under juni och juli. Anslag kommer att sättas upp.
Chans att vinna lite priser för flitigt promenerande!
Musikquiz utomhus! Vi kör den populära quizen ute
vid Allaktivitetshuset fredag 12 juni kl 18.00.och några
kvällar till under sommaren. Ta gärna med nåt att sitta
på! Kolla anslagstavlan vid Coop och på hemsidan!

Nu år det tid ått målå ute, vi hår fårg, oljå,
skråpor, penslår och ånnåt mån kån behovå.
Om ni vill hå en bruten fårg beståller vi det
från Nordsjo Ide & Design.
Vi hår spådår, kråttor, trådgårdsredskåp, bårnåt,
grensåx, gråsfro och godsel till gråsmåttån.
Om en veckå kommer det in ånnu mer sotå
trådgårdsdjur, håndskår och redskåp.

Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar
Kontakta mig för kostnadsfri offert.
Peter 070 - 600 52 57 sab@telia.com

Virkesforrådet fylls på torsdågår så
om ni vill bestållå något speciellt eller
mycket så hor åv er i borjån åv veckån.

Välkomna in!
Marie, Annelie och Bill

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

Vi är våtrumscertifierade
Christian, Alexander och Axel 070 - 688 80 83
haradsbygg@telia.com

Jag finns på

Edeborgsvägen 1 i Harads
och nu också i Svartlå på adressen

Övre Svartlå 70

Varmt
Välkommen!

Luleälvdals
Begravningsbyrå
i Harads och Boden
Bara ett samtal bort 070 - 572 55 31
www.alvdalensbegravningsbyra.se

Vi på JH Fastigheter gör
din vardag lite enklare.
Upplev känslan av nystädat!
Några av våra tjänster:
- Hemstädning
- Kontorstädning
- Företagsstäd

Rätt vinklat?
Bryderi av
pandemi
En smärta går
genom vårt rike
som nog kommer
att söka sin like.

- Byggstäd
- Veckostäd
- Gräsklippning, krattning
- Flyttstädning och flyttservice

Den födde en
fasa inom kort
då ju så väldigt
många går bort.

- Ångtvätt

FÖNSTERPUTSNING
Helt efter Dina önskemål.
Vi erbjuder hela sommaren ett fast pris.

85:- / fönster

Självklart Rut-avdrag!
För mer information, pris och bokning:

Alla har vi väl
någon vi känner
om än inte nån
av nära vänner.

Harads och Bodträskfors
är ju två älvnära småbyar
som ligger mitt för varann
inunder himmelens skyar.
Bodträskfors ligger ju lägre
mot grannbyns högre rang.
Ytvidden ska inte ordas om
trots ryktena som är i svang.
Tredje statsmakten har dock
förklarat sitt förhållningssätt.
För när såg man väl Harads
glimta i Landet runts vinjett?
3/2 -20. B. Rutström

Denna smärta
kan allt bli svår
om den nu håller
i sig bortåt ett år!

Juan 073-079 99 62
Louise 073-848 41 33

11/5 2020 Bernt

info@jhfastigheterab.se

Maskin- och verktygsuthyrning
För dig som är hobbyhantverkare eller proffs
finns det möjlighet att snabbt och enkelt hyra
maskiner och verktyg här i Edeforsbygden.
Vi finns i Svartlå.
Vi har t.ex:


Kubota 1,7 ton minigrävare



Bomlift 12 meter



Betongblandare



Byggställning



Verktyg för elinstallation



Pressverktyg för VVS



Släpvagn (hästtransport)



Vedklipp med 7 meters transportband

För mer info:
Lars
072 - 549 92 22
Peter
070 - 600 52 57
booking@ll-teknik.se

www.ll-teknik.se

NYTT I KULTURLIVET
Nu lanserar vi podden Alla vägar bär till Harads
Den 14/6 är det premiär för EDEKS podd Alla vägar bär till Harads.
Podden handlar om det mesta och om de flesta och allt som oftast
hamnar vi i vårt samhälle som sedan medeltiden benämnts Harads.
Vi träffar människor här och där de är och allt som oftast kan vi
konstatera att Alla vägar bär till Harads.
Först ut att bli intervjuad av Johan Jansson är skådespelerskan
Marika Lagercrantz som besökte Harads under Vinterljus
Filmfestival.
Podden kommer att finnas på poddhotellet Acast: www.acast.com
Alla vägar bär till Harads görs i samarbete med Boden Event, Leaderprogrammet, Sparbanken Nord,
Region Norrbotten och Bodens kommun.

Vision 2030 Edeforsbygden – Nu drar vi igång!
Marianne Strand är nytillträdd projektledare för Vision 2030
Edeforsbygden. Vi säger välkommen till Harads och din nya
arbetsplats som är förlagd till Servicepunkten!
Marianne: Tack!
Vad handlar projekt Vision 2030 om?
Projektet drivs av EDEK där kommunen är en viktig samarbetspart och syftar till att
skapa attraktionskraft för hela bygden genom en samskapande process där föreningar,
företag och privatpersoner involveras. Projektet kommer att inventera behov, idéer
och platsunika resurser och mynna ut i en konkret strategisk handlingsplan med
både kort- och långsiktiga mål.
Och vilken är din roll?
Jag kommer att ha en samordnande och kommunikativ funktion för processen som involverar
insatser på flera olika nivåer. Som nyinflyttad känns det otroligt intressant att både få djupare
kunskaper om platsen och inblick i en sådan mångfald av perspektiv.
Och om du skulle presentera dig helt kort?
Jag är verksam som manusförfattare och arbetar då främst med berättelser för film/tv, och är även verksam som coach.
Det är verkligen ett ord som kan betyda nästan vad som helst, men i mitt fall handlar det främst om att hjälpa andra att
identifiera viktiga mål och skapa strategier för att nå dem inom skapande processer, som manusutveckling. Jag har ett stort
intresse för hur kultur, natur och hälsa hänger ihop, och jobbar en hel del med film som hälsofrämjande resurs. Ja, och nu har
jag privilegiet att få bo i Grundsand med min hund Bella, omgiven av all denna fantastiska natur. Jag nyper mig i armen varje
dag för att kolla att jag inte drömmer. Det har inte minst varit väldigt speciellt att för första gången uppleva vårens ankomst i
den här klimatzonen.
Vad blir första steget i visionsarbetet?
Den viktigaste aspekten av projektet är delaktighet. Ett första viktigt steg är därför att bjuda in allmänhet och olika aktörer till
en workshop i september. Fram till dess handlar arbetet om planering och kunskapsinhämtning. Vi har privilegiet att här
samarbeta med Keith Sivenbring och Annie Arnqvist samt Hanna Weimar, som är experter på hållbar samhälls- och
företagsutveckling.
Om någon vill veta mer om vision 2030 eller har konkreta idéer, hur får man kontakt med dig?
Jag kommer att finnas här på Servicepunkten på deltid och är såklart även nåbar via mail och telefon:
m.strand.none@gmail.com, 0733-147 397.

Edeforsakademiens sommarevenemang
Vi följer de rådande rekommendationerna men har tillsammans med Boden Events ”Popupsommar” arrangerat följande arrangemang under
juni-juli. Dessvärre måste vi begränsa antalet besökare till Folkhälsomyndighetens restriktioner.

19/6 klockan 13.30-16.00
Midsommardans med distans! 42 platser. Vi klär midsommarstången i Lillån och dansar runt stången med distanspinnar.
Musik med Hans Lennart Bruun och Håkan Engström. Clownen Lotta (Lotta Styvén) besöker barnen.
Förköp fikakorgar (obligatoriskt) på Servicepunkten. En förköpt korg = 4 personer; kaffe- eller te-termos, saft samt fyra
kanelbullar. Pris per korg 100:ENDAST FÖRKÖP OCH FÖRST TILL KVARN.
5/7 klockan 13.30 CAFÈ BARNENS Å GER ”VISCAFÈ 49”. 42 platser.
BO SELINDER trollar fram humor på allvar ur det mest vardagliga. Konserten sker under bar och förhoppningsvis klar himmel.
Vuxna 80kr, barn under 16 gratis men antal måste anges vid anmälan.
Fikakorg (valfritt) bestående av kaffetermos samt fyra koppar. Pris per korg 100:ENDAST FÖRKÖP OCH FÖRST TILL KVARN.
12/7 klockan 13.30.CAFÈ BARNENS Å GER ”VISCAFÈ 49”. 42 platser.
MADDE LUNDBERG Sjunger visor för barn och deras vuxna.
Konserten sker under bar och förhoppningsvis klar himmel.
Vuxna 80kr, barn under 16 gratis men antal måste anges vid anmälan.
Fikakorg (valfritt) bestående av kaffetermos samt fyra koppar. Pris per korg 100:ENDAST FÖRKÖP OCH FÖRST TILL KVARN.
19/7 klockan 13.30 CAFÈ BARNENS Å GER ”VISCAFÈ 49”. 42 platser.
(På Nisse Anderssons födelsedag) JOHAN JANSSON Sjunger och spelar eget material och sånt han har snott.
Konserten sker under bar och förhoppningsvis klar himmel.
Vuxna 80kr, barn under 16 gratis men antal måste anges vid anmälan.
Fikakorg (valfritt) bestående av kaffetermos samt fyra koppar. Pris per korg 100:ENDAST FÖRKÖP OCH FÖRST TILL KVARN.
Eventen genomförs med stöd
26/7 klockan 13.30 CAFÈ BARNENS Å GER ”VISCAFÈ 49”. 42 platser.
NORTHERN INDIANS. John och Josef sjunger låtar på svenska och utrikiska.
Konserten sker under bar och förhoppningsvis klar himmel.
Vuxna 80kr, barn under 16 gratis men antal måste anges vid anmälan.
Fikakorg (valfritt) bestående av kaffetermos samt fyra koppar. Pris per korg 100:ENDAST FÖRKÖP OCH FÖRST TILL KVARN.

från Sparbanken Nords extra
medel för coronadrabbade
verksamheter, Bodens
kommun och Boden Event.

FÖRKÖP HOS SERVICEPUNKTEN: servicepunkt@hotmail.se, 0928-560 02 (vardagar 10.00 - 14.00).

PODD OCH VALUTASLÄPP på Servicepunkten och Edeborg
Söndag 14 juni kl 14.00 - 16.00
 Öppet Hus på Nya Servicepunkten
 Försäljning av kaffe och hembakat fika
 Gratis glass till barnen
 Poddsläpp med bubbel på Edeborg
 Presentation av den nya valutan Ededaler och

utlottning av presentkort värt 1 000 kr

VÄLKOMMEN!

EDEFORSKRÖNIKAN
Vi cyklar, jag och flickan. Runt, runt i byn. Jag guidar och berättar om då och dem som var som hon, som var som jag var då.
Killar och tjejer med nysmorda cyklar i ljumma försommaraftnar. Jag gör stora och små svep med ett imaginärt trollspö och
frammanar liv och lek i buskar och snår, trollar fram en fullt fungerande, existerade 1-6 skola mittemot en röd pensionärslänga.
Jag försöker nästan stegra min stora tröga vuxencykel, där jag trampar bredvid henne längs Tempelbacken. Min hoj blir en
guldfärgad Monark med växelspak framför limpan och jag vill hoppa i guppen i diket som sammanbinder byavägen och den
grusade vägen längs krongårdarna. Och då kommer hundarna i hundgårdarna att skälla!
-Kolla här, ropar jag inte och tar inte fart och flyger inte ett par meter med båda hjulen i luften över till andra sidan. Istället åker
vi makligt över och jag noterar att krongårdsvägen är asfalterad numer, men inte ”storvägen” för nu är det den som är bultad
grus och inga hundar skäller för inga hundar är i några burar just där. Vi svänger vänster vid Anders och Rosa, förbi Tommy och
Carola, Sven-Erik och rullar varligt backen ner mot Håcke och Benny och höger igen uppför Herrgårdsbacken mot Ica Lunden,
som numer heter Svantes Vilt & Bär. Vid backen som går upp till herrgården stannar vi och hälsar på jätteeken, som inte är
någon ek, och trampar därefter mödosamt ända upp på gårdsplanen framför den mäktiga villan som stod klar i all sin prakt för
150 år sedan.
- Vad hette han som byggde det här? Dottern ser utforskande på den vackra gula fasaden med vita trä-dekorationer och bårder
både här och där.
- C.O Bergman. Överste Bergman, det hette han.
- Finns det ett foto på han där inne? säger dottern och viftar åt huset till, medan hon prövar bekvämligheten på kvarnstenen som
var ett trädgårdsbord redan när jag var lill-liten. Hon har hört det nånstans, att Carl-Otto Bergmans porträtt finns kvar inne i
herrgården och jag kan inte svara säkert. Aldrig har jag sett något där, trots att jag varit i huset många gånger för länge sedan.
Men vad visste jag om C.O då? Platt intet.
Carl-Otto Bergman. En av nationens mest okända kändis. Översten, träpatronen, industri- och riksdagsmannen Bergman.
”Bergman i Bodträskfors” som han kallades när han satt i första kammaren i huvudstaden, som ledamot för Väster- och
Norrbottens valkrets. Pionjären Bergman, som anlade helt makalösa odlingar i ett kargt Norrbotten, inte minst apelsiner och
vindruvor som han drev upp i orangerier i Bodträskfors och Malmberget. Bergman, som såg till att malmfälten kom att hamna i
svensk ägo när engelsmännen - som tidigare drivit gruvdriften - inte skötte sig som de skulle. Bergman, som kom till Bodträskfors
som osnuten 32-åring och skruvade upp verksamheten i sågen så till den milda grad att sågverket i mynningen av Bodträskån
kom att bli en av länets mest namnkunniga och viktigaste sågverk. För att inte tala om den enastående villan Fjällnäs vid
Dundrets fot, och undersköna villan i Sandträsk, där han sedermera även drog sin sista timmerstock och döden dog i början
av förra seklet.
Allt detta säger jag förstås inte till dottern, som under mina historiska tankebanor undrat om jag vill visa henna hur man tvättar
cykeln när den blivit lerig, men jag svarar inte hennes fullt adekvata fråga utan förundras istället över hur lite vi i socknen ståtar
över vad här i nejden åstadkommits, inte minst genom Överstens försorg. Herrejösses, hela Luleå är ju för böfvelen uppbyggt av
virket från sågen i Botte efter Luleå stadsbrand 1887! Vi ska väl för tusan ha en plats, en byst, en park att ståta över! Det ska väl
för tjyvingen inte bara vara Malmfälten som ska pråla med att anlägga parker och byggnader i denne gigants namn. Han var ju
vår Bergman först!
Nej, sanna min ord. Vi ska ha en rejäl Bergman-park mitt i centralorten. Där ska denne kommunikationsivrare av rang hedras
med staty och tidstypiska lok i miniatyr, som barnen ska kunna åka längs slingrande spår genom ett arboretum av underbara
träd och buskar. Vi ska ha Bergmanskolan istället för Haradsskolan. Edestrand ska heta
Bergmansstrand och Mini Coop blir förstås Bergman Coop! Vi ska berätta för hela
jämrans landet att det var ju här det började! Det började i Edefors! Med skogen, med
Luossavaara – Kiirunavara aktiebolag. Med apelsiner och vindruvor!
Jag har kanske höjt näven i skyn i mitt tysta brandtal när dottern vill att vi ska rulla hem,
så vi gör just det. Rullar nerför branta herrgårdsbacken med riktning mot Lillån. När vi
passerar över en vårrusig Bodträskå så vänder jag mig om när jag hör ramsågarna vina
i sommarkvällen. Framför såghuset ser jag mannen i lång mörk rock. Det bestämda
ansiktet pryds av ett präktigt välansat skägg och han lyfter handen till en hälsning. Den
reslige mannen har en lysande orange apelsin i sin hand.
- Vi ska återupprätta ditt namn! ropar jag inte när vi sakta tar oss hemåt på våra cyklar.
Men jag tänker det.

Johan Jansson 26/5 -20

NYTT I NÄRINGSLIVET
É DE DALER?
JO, DE É DE!
Stöd ditt lokala kultur– och näringsliv
Nu lanserar vi på EDEK presentkort som Du kan använda på företag i Edeforsbygden.
Presentkorten, EDEDALER finns att köpa på Servicepunkten och kan också beställas hem
direkt i brevlådan.
I dagsläget kan Du använda EDEDALERNA på följande ställen:
















Badhuset / Sporthallen
Café Barnens Å
Bomek
Friska Steg
Gulf Harads
JH Fastigheter AB
Kajsa Sandström
Kids Corner
Maskin & Fritid
MultCon
Strömnäsgården
Svantes Vilt & Bär
Södra Harads Lantgård
Taxi Harads
Treehotel

Vill Du också vara med, men saknar Ditt företag på listan?
Mejla till Servicepunkten: servicepunkt@hotmail.se

Business By Women Lule Älvdal
Vi har startat Business By Women i Lule Älvdal.
Affärsnätverk för kvinnor som leder, driver
eller planerar att starta företag.
BBW finns nu på flera orter i Norrbotten:
Boden, Luleå, Kalix, Älvsbyn, Råne Älvdal,
Lule Älvdal och nätverket fortsätter att växa.
Välkommen med!
Följ oss på facebook: Business By women in Lule Älvdal. Där kan Du tadel av mer info.

Edefors församling juni 2020
Söndag 7 juni kl 11.00 Söndagsgudstjänst
Tommy Persson och Julia Magnusson.
Söndag 14 juni kl 11.00 Söndagsmässa
Tommy Persson och Andreas Printz.
Söndag 21 juni kl 18.00 Musik i midsommarkväll.
Cecilia Edman Bergman klassisk gitarr, Erik Ziewersson andakt. Musik av Ted Gärdestad, J.S Bach, Sergio
Assad mfl. Cecilia Edman och Fred Holmlund, klassisk gitarr.
Söndag 28 juni kl 18.00 Söndagsmässa
Anna Grenholm och Julia Magnusson.
”Frälsarkrans-vandring” – prova på att gå en kort meditations-vandring
med start och mål vid församlingshemmet.
Den sitter uppe under sommaren och går runt kyrkan och kyrkogårdarna.
Information finns på anslagstavlan vid församlingshemmet.
Måndag 8 juni finner du personalen ute på kyrkogårdarna,
då vi startar sommarens planteringar.
OBS! Under juli och augusti (v 26-33)
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.
Mötesplats Klippan stänger för sommaren den 22 juni.
Välkommen in att shoppa i vår second hand-butik eller
ta en fika innan vi tar sommarlov! Öppet 10-14 måndag och torsdag.

”Gång till hälsa!”
Under fyra tisdagar i juni
(2:a, 9:e, 16:e och 23:e)
promenerar vi
tillsammans med start
vid Församlingshemmet
kl 10.00.
Passar alla,
även med
barnvagn
eller hund!

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

Harads Missionskyrka juni 2020
Söndag 14 juni kl 11.00
Församlingsmöte på Luci. Medtag fikakorg.

Annonsera i Edenytt
Ett oslagbart sätt att få ut Ditt budskap till alla hushåll i Edeforsbygden, till ett bra pris!
Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.
Edenytts julinummer delas ut onsdag den 1/7 och sista inlämningsdag är onsdag den 24/6.

Ny prislista gäller.

Priser: 1/8 sida 165 kr
1/4 sida 275 kr
1/2 sida 600 kr
Helsida 1 100 kr

