Edenytt

maj 2020

Haradsdagen inställd.
Efter rådande omständigheter med pandemin ser vi
oss tvingade ställa in Haradsdagen i juni.
Vi planerar med tillförsikt att vid Höstmarknaden i
september slå ihop de två evenemangen med inslag
från Haradsdagens program.
Välkomna till en trevlig höstdag
5 september 2020!

Vidare hade vi planerat en loppmarknad en helg i maj.
Den blir också framflyttad p.g.a. ovannämnda skäl.
Styrelsen för Harads byaförening

Åkerbys Alpackor
Alpackahäng
Träffa alpackor och ta en fika.
2 tim / 500 kr (fika ingår).

Maskin- och verktygsuthyrning

För bokning / info ring 070-689 70 87.
Vi finns på facebook under Åkerbys Alpackor.

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)

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

www.ll-teknik.se

VI VILL GYNNA NÄRHANDELN!
I dagsläget finns presentkort som bara gäller inne i
Boden. Nu är det dags att skapa ett som bara gäller
för varor och tjänster i Edeforsbygden.
Är Du företagare och vill vara med på
Edeforsbygdens exklusivt designade presentkort?
Anmäl intresse till Servicepunkten 0928-560 02,
servicepunkt@hotmail.se senast den 25/5.
Presentkorten kommer att finnas
på Servicepunkten och kan
beställas hem direkt i brevlådan.

Vi på JH Fastigheter gör
din vardag lite enklare.
Upplev känslan av nystädat!

HARADS
Ladda upp med korv
att grilla på
Valborgsmässoafton, vid
brasan hemmavid.

Några av våra tjänster:
- Hemstädning
- Kontorstädning
- Företagsstäd

Vi har öppet ordinarie tider
under 1:a maj. Så varför inte
helghandla på fredag.

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

Plantjord finns hemma för omskolning av plantor.

- Ångtvätt

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

85:- / fönster

Självklart Rut-avdrag!
För mer information, pris och bokning:
Juan 073-079 99 62
Louise 073-848 41 33

info@jhfastigheterab.se

måndag - fredag 09.00 - 19.00
lördag 09.00 - 16.00
söndag 11.00 - 16.00
Tack till alla er som respekterar alla nya regler med
t.ex. att hålla avstånden till varandra under tiden
ni handlar. Kom även ihåg att hålla avståndet till
varandra i kassakön.

Personalen önskar alla
varmt välkommen
till oss!

HARADS

Vi utför





På grund av Coronapandemin måste vi
ställa in vårt medlemsmöte nu i maj.
Även junimötet kommer nog
inte kunna hållas. Mer info
om detta kommer senare.
Styrelsen

Jag finns på

Edeborgsvägen 1 i Harads
och nu också i Svartlå på adressen

Övre Svartlå 70

Varmt
Välkommen!

nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

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

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

HARADS MASKIN OCH FRITID
0928-10056

Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar

Vi finns på fåcebook

Kontakta mig för kostnadsfri offert.
Peter 070 - 600 52 57 sab@telia.com
Nu hår ålven gått upp så snårt
år det bådsåsong igen.
Vi hår kråttor, spådår, gråsfro,
mårktåckduk, håndskår,
piåssåvåkvåstår och
mer trådgårdsredskåp.
Vi hår någrå grillår kvår men
också grillbricketter, tåndvåtskå,
grillstårtåre, grilltånger mm.
Hå en jåttetrevlig vår och
tå hånd om våråndrå!

Välkomna in!
Marie, Annelie och Bill

Sköna Maj,
välkommen till vår
bygd igen!
Sköna Maj,
välkommen våra
lekars vän!
Känslans
gudaflamma väcktes vid din ljusning.
Jord och
gyllne skyar
stamma
kärlek, sällhet och
förtjusning;
sorgen flyr
för våren,
glädje ler

Spanska sjukan var
ju en ryslig plåga
som slog mänskor
i livslängder låga.
Och asiaten var av
samma usla natur.
Den som undgick
den hade nog tur!
Hongkongflunsan,
av pandemisk art,
drabbade ju oss
med hiskelig fart.
I dag far Covid-19,
även kallad Corona,
fram utan att om
vår livskraft måna!
22/4 -20. Bernt R.

Efter vinter….
Snön faller, marken blir vit
och Bore tar för sig bit efter bit.
Träd och buskar, alla markens strån,
bekläds då av det vita ovan ifrån.
Om någon tid har den snön fått
spår efter alla som varit ute och gått.
Och framåt mars det år som följer
meterdjup snö det allra mesta döljer.
Men så i april solen snart förött
det mesta av det kung Bore strött.
Så – i månadens sista timmar
ser vi här och var nåt
som glimmar
För det är nu som det
kan hända
att en mängd majbrasor blir tända!
Bernt R.

Maj månad fortsatt öppet enligt
kommunens säkerhetsåtgärder.

Måndag 13.00-18.00

EDEFORSKRÖNIKAN
Det är konstigt, men vid dryga femtio fyllda så får den här årstiden fortfarande mig att tänka på sådant som
egentligen borde ramlat ur hågen för länge sedan. Cykel och smällare. När vägarna blev bara, rena från is och
snö, vaknade barndomens längtan om att det var dags att ta fram cykeln. Men någon cykel fick emellertid inte
plockas fram förrän snökarmarna sjunkit ihop och inte längre skymde en liten knatte på en låg hoj. Att jag och
många med mig en dag skulle trampa fram på två hjul under årets alla dagar hade nog tett sig rätt otänkbart då,
men så blev det. Som student i Umeå på nittiotalet handlade det inte om att ställa undan cykeln när snön kom,
utan cykelvägarna hölls farbara året om och jag trampade till föreläsningar och lektioner i ur som i skur. Men då,
på sjuttiotalet, var det en strängt indelad säsongssyssla och med cykeln kunde man vår, sommar och höst ta sig
fram långt och smidigt. Och så var det ju så herrans roligt!
På den plats som återvinningsstationen i Bodträskfors idag är belägen lärde jag mig att cykla, innanför den
stängslade asfalterade tennisbanan som låg på den platsen när jag var barn. Jag var kanske fem år och farsan
sprang bakom mig tills han släppte taget och till slut kunde jag trampa för egen maskin tennisbanan runt, runt.
Den mer självständiga cykelturen skedde därefter i Tempelbackens beskedliga nedförslut. Ner kunde jag hålla
cykeln i skaplig balans, uppåt fick jag leda den lilla röda Monarken. Men så småningom bemästrade jag även
hojen i uppförslut och vägarna låg med ens öppna och sommaren och framtiden tedde sig ljus och ingen hade
en tanke på att en femåring skulle bära hjälm där han for fram som kung Jehu.
Sen var det ju det här med smällare. Då det närmade sig Valborg skulle både smällare och cykel bli ett centralt
begrepp i symbios. Det här var på den tiden som det inte var det minsta konstigt att en tio- elvaåring hade
fickorna fyllda med sprängämnen. Inkörsporten var de små 1- och 3-öressmällarna och kanske några ettriga
smatterband. Därefter (Gud allenast vet vilka färdigheter som då var gällande?) ramlade man in på det tyngre
artilleriet, bestående av Mini-Kina och Kinapuffar. De senare visste vi kunde reducera handen från fingrar om
man höll kvar smällarna för länge innan man hivade iväg laddningen. Denna kännedom till trots så höll de
dumdristigaste kvar tills bara några millimeter av den tvinnade stubintråden återstod. Jag var rätt feg redan
som barn och kastade kort efter att det blev fyr på stubinen. Vi grabbar – för det var nog mest vi pojkar vad jag
minns – tömde våra askar av smällare i krutdammiga fryspåsar. I de överfyllda påsarna låg sprängmedlet i en
salig blandning: Svärmare, häxpipor, ryssar, kina och treöres. Vi var laddade för ett mindre slag.
Och så var det ju det här med cykeln… Genom att lägga cykeln på sidan och lossa ett handtag kunde man
skjuta handtaget i rymden, medelst att man apterat en ”storkina” i styrstången och därefter kvick satte tillbaka
handtaget. Ett enastående nöje som kunde upprepas gång på gång. Och med ett el-rör, snillrikt monterat på en
lavett, kunde man skjuta allt som passade dimensionen på plaströret. Tomhylsor från skjutbanan i Västbo var
utmärkta projektiler och jag vill minnas att jag och Ola Bergdahl sköt ett tydligt märke i skylten med budskapet
”Elljusspår”. Jag gissar att det är preskriberat.
Idag känns all denna barndomens kanonad fullkomligt vansinnig, båda för människa och för djur, inte minst för
de med stora känsliga öron. Jag minns dock aldrig att vi fick några förhållningsregler utfärdade vad beträffar
våra fyrfota vänners väl och ve. Främst tänker jag på de hundar som vid tiden var många i byn. Säkert fick vi
förmaningar och troligen fanns hundarna i åtanke. Jag vill åtminstone tro det. Idag är jag ytterst tacksam för de
restriktioner som gäller vad smällare och raketer beträffar. Jag har själv två hundar och har upplevt hur den
äldre – när han fortfarande hade hörsel att tala om – flämtande och rädd låg och tryckte under en möbel när skott
och raketer briserade vid Nyårs- och Valborgsmässoafton. Men ändå, jag har så många roliga minnen av smällare
och det är nog en himla tur att inte Annelie eller Marie har några att sälja i järnaffären numer, för hade de det så
hade ni nog fått ducka för flygande cykelhandtag den dag som idag är.
Så, smällare och raketer får allt vara i år igen, tänker jag och tittar ut
på den isfria och nästan torra grusvägen här hemma.
Om man skulle ta ut cykeln och ta sig en sväng?
Plogkarmarna ser minsann inte ut att vara särskilt höga!

Johan Jansson 20/4 -20

Edefors församling maj 2020
Söndag 3 maj kl 11.00 Söndagsmässa. Lennart Åström och Julia
Magnusson.
Torsdag 7 maj kl 17.30 Vardagsgudstjänst, utomhus vid
församlingshemmet (om vädret tillåter).
Avslutning för Himlakul och Körkul. Skattjakt och fika.
Söndag 17 maj kl 11.00 Söndagsgudstjänst.
Tommy Persson och Julia Magnusson.

FRISKVÅRDSPROMENAD!

Torsdag 21 maj kl 08.00 Gökotta i Klusån.
Tommy Persson och Julia Magnusson.
Ta med fikakorg och något att sitta på.
Söndag 24 maj kl 11.00 Familjegudstjänst i Södra Harads byastuga.
Om vädret tillåter är vi utomhus. Tommy Persson, Julia Magnusson mfl.
En eld finns om man vill ta med sig korv att grilla. Tipspromenad för
barn och vuxna.

Fredag 29 maj kl 08.30
Start och mål vid
församlingshemmet Harads.
Kom med på en promenad
i friska luften,
med eller utan stavar.
Vi går en kortare
eller längre promenad!

Söndag 31 maj kl 11.00 Söndagsmässa.
Tommy Persson och Julia Magnusson.
OBS! Fredag 22/5 är expeditionen stängd.
www.svenskakyrkan.se/edefors

Information från EDEK
Vi påminner föreningarna i
bygden om att fylla i enkäten från
Bodens kommun angående hur
föreningslivet har påverkats till
följd av Corona-viruset.
För att kommunen ska kunna stötta
föreningarna på bästa
möjliga sätt vill dom ha in
enkäterna, som skickats ut via
mejl, senast den 3 maj.
Föreningar som hamnat i en akut sits
uppmanas att ta kontakt med
kommunens föreningsservice för
dialog.
Det finns även möjlighet att söka
stöd från Sparbanken Nord Framtidsbanken för föreningar,
organisationer och
näringsliv som drabbats
ekonomiskt till följd
av Coronaviruset.

Info från HIF
Under rådande
omständigheter
så kommer Harads IF
inte att anordna någon majbrasa i år.
Vi planerar dock en hel del aktiviteter
på Kamrum så snart gräset tinat fram.
Sommaraktiviteter för barn i juni/juli,
cykelloppet Broarna Runt 18 juli, en
stor bilutställning med fest på kvällen
den 25 juli och Kamrumjoggen
22 augusti är några saker vi hoppas
kunna genomföra!
Du kan ännu lösa medlemskort om du
inte gjort det. Familjekort 300 kr,
enskilt kort 200 kr.
Swish till 123 276 85 39
eller bg 724-4486
märk med namn.
Värdekuponger hos
olika företag medföljer.

Gränser omger
land och riken.
Mindre areor
kanske av diken.
Allt anses ju
behöva en ”bård”,
från minsta tomt
till största gård.
De flesta tycks
ju tänka som så:
Håll dig borta,
träng dig inte på!
Men – Corona,
den infektiösa,
tycks ju samtliga
gränser upplösa!
Bernt R. 21/4 2020

