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HARADS MASKIN OCH FRITID
0928-10056
Härligt med sol och värme, snön
smälter och gräsmattorna torkar upp.

Sommarcafé och
hantverksförsäljning på

LAXHOLMEN
21 juni - 4 augusti

EDEFORSBOR!
Vår trädgårdsvägg är fylld med krattor,
spadar, slangar, skottkärror, kannor,
stövlar, sopkvastar, sekatör, grensax m.m.
Vi har tagit hem tre olika grillar även
grillkol, halster, fiskerökar, spån,
grillpinnar, mackjärn, våffeljärn m.m.
Motorsågsfilar, kedjor, svärd, oljor, visir,
hörselkåpor, yxor och annat för skogsbruk.

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)
Ulla Hellström
Anders Johansson
Fred Gustafsson

0928 - 560 02
0928 - 400 19
070 - 533 55 69
070 - 695 90 75

Edefors Hembygdsförening

Välkomna in!
Marie, Anneli, Therese, Gunny och Amos

Majbrasa på Kamrum
Tisdag 30 april.
Brasan tänds kl 19.00.
Försäljning av hamburgare och fika.
Lotteri.









Trädfällning
Röjning / upprustning av grönytor
Flisning av grenar och ris
Skonsam skotning
Stubbfräsning
Motorsågsutbildning AB
Röjsågsutbildning RA RB

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

Varmt välkomna!
önskar Harads IF

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

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
Inga-Lisa Öhrvall

070 - 606 93 92, 0928 - 400 19
073 - 827 60 75
Edefors Hembygdsförening

Försäsongen med HIF!
Nu är snön borta på Kamrum och seriespelet i div 3 norra har
börjat. Vi är tvungna att spela vår första match på Boden Arena
men hoppas att vi snart ska vara på ”hemmaplan”. Vi söker efter
några personer som skulle kunna tänka sig vara med runt laget,
ung som gammal, kvinna eller man, alla är välkomna att göra något. Kanske stå i kiosken eller vara hejaklacksledare?
Torsdag 2 maj kl 19.00 har vi ett ÖPPET MÖTE på Allaktivitetshuset. Vi berättar lite om årets säsong, hur det ser ut runt
laget mm. Alla hjärtligt välkomna. Vi bjuder såklart på fika!

Spelprogrammet för Harads IF herrlag ser ut som följer:
27/4 12.30 HIF - Storfors AIK (Boden Arena)
4/5 15.00 Ohtana/Aapua - HIF
11/5 12.30 HIF – IFK Holmsund
16/5 19.00 Luleå SK - HIF
26/5 14.00 HIF – Notviken IK

Måndag 13.00 - 18.00
Tisdag 12.00 - 16.30
Onsdag 12.00 - 17.00
Stängt 1:a maj

3/6 19.00 Bergnäset AIK - HIF
6/6 14.00 HIF - Gimonäs
15/6 14.00 Kiruna FF - HIF
19/6 19.30 HIF – Morön BK

Kamrum står naturligtvis
till förfogande för dig som
känner lust att kicka lite
boll, kasta frisbee, spela lite
volleyboll eller kanske
brännboll. Behöver ni låna
bollar eller annan
utrustning – kontakta
någon av oss i styrelsen.

Följ oss på hemsidan www.laget.se/haradsif
eller på vår Facebooksida!
Medlem ännu? Du får gärna stötta vår förening!
Familjekort 300 kr/enskilt kort 200 kr.
Swish 123 276 85 39 eller Bg 724-4486.

Ett stort tack till
Harads Bensin AB
Svantes Vilt & Bär
Harads Maskin & Fritid
Bomek
Coop Nära Harads
Norbergs El & Rör
Rickard Långström
Anderssons Bilservice AB
Mickes Maskin & Däck
LappSimon Boden Kött & Vilt
Anna-Stina Engström
Lars Nilsson
Holger Mattsson
Gunvor Nilsson
Bengt-Göran Gustavson
Bert Rosander
För gåvor till pimpeltävlingen
vid Laxholmen 13/4
Stort tack till alla tävlingsdeltagare
och föreningsmedlemmar

Forsnäs Bygdegårdsförening

SÄLJES!
 Spännband - 5,5 m 2500 kg 110 kr (inkl. moms)
 Spännband - 9,5 m 4000 kg 150 kr (inkl. moms)
 Skogsvagn - ”Myran” med kran 10 640 kr (inkl. moms)
Finns hemma för omgående leverans.
Kontakta Servicepunkten 0928-560 02, servicepunkt@hotmail.se

Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar

Kontakta mig för kostnadsfri offert
Peter 070 - 600 52 57
sab@telia.com

VILL DU BLI DELTIDSBRANDMAN
ELLER RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL I
BEREDSKAP SOM DET EGENTLIGEN HETER?
Hej
Vi behöver förstärka vårt gäng med deltidsbrandmän i Harads. Vi söker Dig som:






Vill vara med och hjälpa andra när de behöver det som bäst
Gillar utmaningar
Är flexibel
Har minst B-körkort
Gillar lagarbete

Känner Du att detta stämmer in på Dig eller om Du bara vill veta lite mer
så kontakta gärna oss, så svarar vi gärna på Dina frågor. Välkommen!
Rolf Långström, Räddningstjänsten Harads
070-320 87 73
Roffe-66@hotmail.com

Vi kommer att ha en

prova-på-dag
lördag den 11/5
kl 10.00-14.00
där ni kan ställa frågor,
prova på fystest och
se hur vi har det.
Hör gärna av er med
intresseanmälan.

Nyheter från EDEK:
Entreprenör sökes!
Nu är det färdigrenoverat i Forsudden.
Anläggningen har stor utvecklingspotential och vi söker
därför en lokalt förankrad entreprenör inom besöksnäringen.
För mer info kontakta Servicepunkten:
0928-560 02, servicepunkt@hotmail.se

Mera 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!

Bokcirkel? Matlagningscirkel?
Pluggrupp? Odlingscirkel?
Återbrukscirkel? Snickarcirkel?
Akvarellcirkel? Krokicirkel?
Danscirkel? Dragspel? Språkcirkel? Eller nåt helt annat!

Jag längtar…
Vad gillar du?
Ditt intresse kan bli en studiecirkel!
Vill du gå kurs?
Ring mig 0921-17193 /Guhn och bolla
idéer!
Aktiv i förening eller intressegrupp?
Funderar du på att starta förening?
Vad är nästa steg?

Jag längtar till våren,
egentligen till den sommar
när det undret sker
att blommorna blommar!
Så har det ju varit
så långt mitt minne når
och framtiden hägrat
när årstiden känts för svår.
Åren har kommit,
åren har ju också gått,
men alla har de krönts
med de somrar vi fått.

www.sv.se/norrbotten
Facebook: Studieförbundet Vuxenskolan Boden
0921-171 90
boden@sv.se

Bernt Rutström

Sommaren närmar sig och så även Haradsdagen, lördag 8 juni kl 11-15.
Vi får avvakta med besked om platsen när vi vet om det blir ombyggnationer på Gulf-parkeringen.

Det blir som vanligt karneval, underhållning, barnaktiviteter, marknadsförsäljare,
byabebisar, korande av Edeforsmannen o Edeforskvinnan, mat, fika och mycket annat.
Vill du som marknadsutställare boka plats - ring Anki Viklund 070-261 07 76.

Välkomna till en trevlig dag i solen!
önskar Harads byaförening

COOP HARADS
Välkommen in och handla till grillen inför
valborgsmässoafton och alla andra härliga
vårkvällar som kommer!

Vi har öppet:
30/4 9.00 - 19.00
1/5 9.00 - 19.00
Vi vill tacka alla fantastiska
kunder som besöker oss.
Trevlig 1:a maj önskar personalen!

Edefors församling maj 2019
Söndag 5 maj kl 11.00 Söndagsmässa
Tommy Persson och Julia Magnusson.
Söndag 12 maj kl 11.00 Söndagsgudstjänst.
Tommy Persson och Karin Sandling
Torsdag 16 maj kl 12.00 Daglunch.
Speciell inbjudan till årets 70-åringar. Pris 70 kr. Anmälan till 0928-408 51
senast måndag 13:e kl 12.00.
Söndag 19 maj kl 11.00 Söndagsmässa.
Anna Nilsson och Lena Engvall.
Söndag 26 maj kl 11.00 Familjegudstjänst i Södra Harads byastuga.
Tommy Persson, Julia Magnusson, Karin Sandling, kyrkokören samt efter plugget-barnen medverkar.
Avslutning för vårens barngrupper. Tipspromenad och korvgrillning efteråt.
Torsdag 30 maj kl 08.00 Gökotta i Eriksro.
Tommy Persson och Julia Magnusson.
Ta med fikakorg och något att sitta på.
Söndag 2 juni kl 11.00 Söndagsmässa.
Anders Stenman och Niklas Thornéus.
OBS! Onsdag 22/5 är expeditionen stängd.
www.svenskakyrkan.se/edefors
eller Edefors församling på facebook.

KÄTTROMPEN
Jag finns på

Edeborgsvägen 1 i Harads
och nu också i Svartlå på adressen

Övre Svartlå 70

Varmt
Välkommen!

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

Vi är våtrumscertifierade
Christian, Alexander och Axel

070 - 688 80 83
haradsbygg@telia.com

I käätt hä som regel i lääk
rååmp
medans i lao bara hä in
ståmp.
Den ståmpen jer da ot
nä håva
sedan skäbben bört kloj
o skåva!
Bernt R.

Kom ihåg!
Vårens sista föreläsning

14/5 kl 19.00
i Församlingshemmet

Torsten Åhlander

Välkomna
önskar Harads Föreläsningsförening

