Edenytt

Mars 2020

Nu är vi mitt i Edeforsbygdens Vintervecka, och ännu återstår många trevliga
arrangemang att besöka. Se hela programmet på Edeforsbygdens facebook.

Treehotel fyller 10 år !
Det firar vi med aktiviteter under hela året.

HARADS
Påminner om ÅRSMÖTE torsdag den
5 mars 2020 kl 13.00.
Lokal: församlingshemmet .

Söndag 8 mars kl 12.00 - 16.00
Tävling i snöskulpturer - Vinn en natt på Treehotel.
Korvgrillning.

Tisdag 10 mars kl 17.00
Föredrag av Lars Lehnert i uthuslängan, 100 kr/person.

För mer info se affischering och annons i
förra numret av Edenytt.

Välkomna!
styrelsen
Vecka 16 - 20
Kommer Charlotte Kalla??
Årets skidlopp på Kamrum blir
lördag 14 mars med första start
kl 11.00. Alla åldrar är välkomna
att anmäla sig, på Harads IFs
hemsida eller Facebook ”Vad
händer i Harads”. Där hittar du
all information.
Loppet ingår i årets
”Kamrumklassiker”. Visst
vill väl du också fixa den!?
Kom hela familjen till
Kamrum!
Vill du inte åka själv så
kan du heja på de andra
och käka hamburgare!

Filmvisning i Loungen. Drop In - kom och tryck igång filmen när det
passar Er

Fredag 8 maj kl 17.00
After Work med lättare vårbuffé och lätt underhållning.

Håll utkik efter kampanj på trädrummen i maj !
19 juni - 4 juli
Finns möjligheten att hyra Jonas originalkoja för 2 000 kr inkl. frukost.
Bokas via booking@treehotel.se.

Fredag 5 juni och fredag 26 juni
Nostalgilunch med efterrätt 125 kr/person.
Gärna förbokning till 0928-103 00.

Lördag 27/6
Grillkväll för alla och för våra boende gäster.

Skotertävling och medlemsfest!
Lördag den 29 februari kl 11.00 blir det skotertävling i backen nedanför Kläppgården. Se info
på Edefors skoterförenings facebook.
Senare på kvällen blir det medlemsfest på
Edeborg. Dörrarna öppnas kl 18.00.
Anmälningslistor finns på Gulf el. kontakta
Johan 072-452 64 88. Inträde med mat 200 kr.
Harads IF/Skoterföreningen

Fredag 17 juli STORA JUBILEUMSKALASET
Kl 16.00 - 17.30 Kaffe och tårta för alla som vill.
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. Gärna
föranmälan till booking@treehotel.se eller
till 0928 - 103 00.

Vi är våtrumscertifierade

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.

Christian, Alexander och Axel

070 - 688 80 83
haradsbygg@telia.com

Edefors Hembygdsförening
påminner om ÅRSMÖTE
Söndag 8 mars kl 15.00
i församlingshemmet.

Välkomna!
Edefors Hembygdsförening

Riktig Skog AB
Arunas Jonas
Bukauskas
076 - 781 68 26
riktigskog@gmail.com

COOP HARADS
Fredag 28/2 mellan
kl 10.00 - 14.00 är
ägarombudet
Monica Falegren
hos oss och
bjuder på kaffe.

Skolval - hösten 2020
På Vuollerims Friskola har vi hög lärartäthet och
behörighet, trygg skolmiljö, skjuts dörr till dörr, inga
håltimmar, egen dator, stort elevinflytande, hög grad av
individanpassad undervisning och ett entreprenöriellt
lärande - eller göra allt på riktigt som går att göra på
riktigt. Det är några av de saker alla elever får hos oss.
Läs mer på skolans hemsida, följ oss på facebook och
instagram och lyssna på elevernas poddar om skolan:
https://www.spreaker.com/show/vuollerims-friskola-10-aar

Välkommen till Vuollerims Friskola, en 6-9 skola.
info@vuollerimsfriskola.se

tfn 0976-100 05

Ägarombudet är en länk
mellan butiken och Ni
medlemmar (ägare) & kunder.
Passa på att komma med
förslag som kan göra Eran
butik ännu bättre.
Vi har fyllt upp diskarna med
Smått & Gott för vårens alla
utflykter. Så kom in och ladda
ryggsäckarna.
Hoppas på många härliga
vårdagar med Er alla.
/Personalen
på
COOP

Jag finns på

Edeborgsvägen 1 i Harads
och nu också i Svartlå på adressen

Övre Svartlå 70

Varmt
Välkommen!

BESÖKSVERKSAMHETEN
I HARADSBYGDEN
Syftet med besöksverksamheten är att bryta ensamheten i
samhället och finnas till som en lyssnande och stödjande
medmänniska. Exempel på aktiviteter som man kan göra
tillsammans med besökaren är:
 Gemensamma promenader
 En pratstund
 Kulturella aktiviteter

Öppettider
Måndag: 13.00-18.00
Tisdag: 12.00-16.30
Onsdag: 12.00-17.00

 Pyssel 2-4:e mars under
bibliotekets öppettider.
Tema: Drakar.
 Sångstund 11:e mars 9:30

 Att man utför ärenden tillsammans
Besökaren och den person som tar emot besöket kommer
gemensamt överens om aktivitet vid besöket, hur ofta
besöken ska ske, samt en bestämd tidsperiod för besöken.
Besöksverksamheten är gratis och vi har naturligtvis
tystnadsplikt.
Känner Du att Du gärna tar emot besök eller är intresserad
av att vara besökare i vår verksamhet? Hör av Dig till:
Alice Simonsson 073-773 92 45
Ullabett Nero 070-551 84 24

Boden

Luleälvdals
Begravningsbyrå
Hej Whiskeyvänner!

i Harads och Boden

Vi är två gubbar som tycker att det
skulle vara trevligt om vi kunde få
ihop ett gäng (5-10) för att lite
amatörmässigt prova whiskey under
mars. Åldersgräns 25 år.

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

Intresserad?
Kontakta:
Tord Simonsson
070-314 83 24
Lennart Lindgren
070-264 69 73

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

Välkommen till EDEKs årsmöte tisdag den 24 mars
kl 18 i matsalen på f d Vårdcentralen i Harads.
Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Detta och mycket mer har hänt under 2019.
Mobila hyresrätter som blir ett sätt att ta fram hyresbostäder på landsbygden. Första delen i projektet var en marknadsundersökning i Edeforsbygden, Unbyn och Gunnarsbyområdet. En marknadsundersökning har visat sig att behovet finns.
De första husen byggs centralt i Harads nu under våren 2020.
Flarkåprojektet. Flarkåns lekbottnar är återställda. Vi har byggt ställplatser för husbilar och husvagnar och iordningsställa
fiskeplatser. Tillsyn och möjligheter att köpa fiskekort samt hyra fiskeutrustning kommer att finnas när fisket i ån har uppnått
hållbar status. Svartlå och Harads samfälligheter har övertagit driften och underhållet av anläggningarna.
Edeforsprojektet är ett stort tvåårigt projekt som innebär att Forsuddens rekreations- område, d v s gamla rastplatsen vid älven
norr om Edeforsbron nu är arrenderad av Sveaskog, upprustad och iordningställd. I en av tjärnarna, Lillholmstjärnen, har
Domänverket på 1960-talet kvarlämnat lövbekämpningsmedel. Vi har krävt att Sveaskog undersöker detta, sanerar och visar att
vattnet i tjärnen är opåverkat. De lovar att genom sin partner SGU undersöka och sanera samt redovisa åtgärder och resultat till
EDEK.
Integrationsprojekt för våra asylsökande, där vi jobbar vidare med praktiska frågor om hur vi lever och bor i vårt samhälle.
EDEK omorganiserar och arbetar vidare med nya projektansökningar anpassade till bygdeutveckling och era önskemål utifrån
det EU-programutbud som finns.
__________________________________________________________________________________________________________
Medlem i EDEK 2020. Vi behöver Din medverkan för att utveckla vår bygd! Vi vill veta vad du tycker att EDEK ska jobba med
framåt, för att bäst utveckla och stärka vår bygd. Kom och träffa våra oss på EDEK och säg vad du tycker
är viktigt eller skriv en motion till årsmötet. Den kan lämnas på servicepunkten under februari månad.
Medlemskapet kostar 100 kr för enskild medlem och även för ideell förening.
För företag är engångsavgiften 1000 kr och därefter 100 kr i årsavgift.
BG 418-9056 (skriv ditt namn vid elektronisk överföring eller på inbetalningskortet)
Du kan även betala med Swish, nummer 1231043280
// Välkommen till EDEK.

Vi i Bodenalternativet sätter medborgarnas välfärd i första rummet liksom
likvärdiga villkor och förhållanden oavsett om man bor i centralorten eller
på landsbygden.
Årsmöte lördag den 21 mars
Edeborg i Harads kl. 16.00
Haradsrevyn underhåller, vi äter smörgåstårta och genomför
därefter våra årsmötesförhandlingar
Buss avgår från stadshuset i Boden kl. 15.00
Anmäl ditt deltagande och om du vill åka med i bussen till:
Ingemar Karlsson ingemar.416@gmail.com
070-207 60 48
Anders Pettersson anders.pettersson@boden.se 070-360 89 17

Bodenalternativet är i förhållande
till de traditionella partierna
ett obundet alternativ.
Du som vill påverka vår kommun
och din egen vardag
är välkommen till oss.
Du kan bli medlem genom att
betala in 100 kr. till:
Bankgiro 5281-8895 eller
Swish 123 618 47 66

Svartlå IK

ÅRSMÖTE
Måndag 16/3 kl 18.30
på Svartlå skola
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar.

Vi bjuder på fika

Välkomna!
Styrelsen SIK
Passa på att lösa
medlemskap i Svartlå IK.

Entré 50 kr.
Vi bjuder på
våfflor och kaffe.

Enskild 150 kr och familj 200 kr.
Swish 123 014 99 71
Bg 5823-9690
Märk betalningen med namn.

Intäkterna går till Tankeborgen Svartlå Frias skolresa.
After Work på
Edefors Badhus
fredag 28/2
kl 17.00-19.00
”En lugn kväll
på Badhuset”.
Från 20 år.

HARADS MASKIN OCH FRITID 0928-10056
Vi finns på Fåcebook
Nu blir dågårnå långre och våren med fiske, skidor,
skoter och sol tår over livet.
Vi hår måggot, måsk och det mestå for pimpelfiske
bårå såjå till om våd ni vill ått vi skå hå hemmå.
Vi renoverår toån i butiken och hår måssor med
inspirerånde tåpet och fårgkårtor for lite foråndring.

Välkomna in!
Mårie, Bill och Anneli

Stöd Harads IF genom att lösa medlemskort 2020
Nu är det dags att lösa medlemskort i Harads IF. Som i fjol är det 300 kr för familjekort och

200 kr för enskild medlem. Ett antal värdekuponger hos olika företag följer med som tidigare, för
familjekort 8 olika kuponger och den som löser enskilt kort får 4 st kuponger.
Förra året gick herrlaget upp och spelade i div 3. Från Kiruna i norr till Umeå i söder kämpade grabbarna

på men tyvärr varade äventyret bara en säsong, vi föll på målsnöret och ramlade ner till div 4 igen. I år har
vi dock fått problem, vi har inte lyckats hitta någon ny tränare för herrlaget. Den tränare som vi hoppats
på in i det längsta tackade nej och någon ersättare har vi inte kunnat engagera. Man har vänt på alla stenar
men det har inte gått att hitta någon som vill ta sig an uppdraget. Nu är vi redan inne i februari och någon
bra lösning på problemet har vi inte. Vi har även en hel del spelare som har bestämt sig för att trappa ner
och några har bestämt sig för att sluta helt. Det innebär att vi inte har fått ihop någon ordinarie trupp det
här året och känner oss därför tyvärr tvingade att säga bort platsen i 4:an. Vi kommer alltså inte att kunna
ha något A-lag i år. Det känns verkligen inte bra men vi får försöka resa oss och jobba på att komma
tillbaka med nya krafter till nästa säsong.
Det här året kommer vi därför att satsa hårt på att få igång några ungdomslag, och även jobba vidare med

Harads United. Vi hoppas på en ny våg av fotbollsintresserade killar och tjejer. I och med att man nu kan
spela 3 mot 3 (för de yngsta) och 5 mot 5 osv, så kan vi nog få ihop det. Vi startar träning inomhus i
sporthallen nu under våren så håll utkik efter kommande info.
I år satsar vi även på att ha ett lag (Harads United) som spelar matcher i sammandragsform och vi hoppas
att det ska utveckla sig så vi kan komma tillbaka med ett A-lag till nästa år.
Under sommaren kommer vi såklart att ha en hel del aktiviteter på Kamrum. Sommarkul för barn under

ett par veckor bla.. En stor bilutställning är planerad att gå av stapeln i juli. Mer info om den kommer i
Edenytt och lokal annonsering.
Kamrumklassikern, med ett skidlopp 14 mars, ett cykellopp i juli och joggen i augusti, planeras för fullt.

Det är en chans för alla, ung som gammal, att röra på sej under trevliga former. Även om man inte kan
eller vill göra en hel ”klassiker” kan man naturligtvis välja att delta i bara någon del av arrangemangen.
I Edenytt eller på vår hemsida kan man hitta all information.
Allaktivitetshuset i Bodträskfors finns för uthyrning för sammankomster av olika slag. Där finns också

möjlighet att spela biljard och pingis. Kontakta Håkan 070-60 60 220.

HIF:s ledning består av förutom styrelsen, fyra underliggande sektioner (nöjes-, allaktivitets-, skoter- samt

gymsektion). Styrelsen 2020: Karin Sandling, Kinna Persson, Kathrin Isaksson, Andreas Renberg, Håkan Sandling,
Niklas Norberg, Maria Norberg, Marie Eklund samt Johan Sandling.
Medlemskort och värdekuponger levereras direkt hem i din brevlåda efter erlagd avgift. Betala till

BG 724-4486 eller med bifogat inbetalningskort (baksidan av bladet). Du kan också swisha på nummer
123 276 85 39. Glöm inte namn, adress samt personnummer på de familjemedlemmar det gäller.
Mer info finns på www.laget.se/haradsif.
Registrera ditt spelkort för Harads IF! Varje gång du använder ditt spelkort från Svenska Spel är du med

och stöttar föreningen, för varje spelad krona satsar Svenska spel en del till föreningen. Anmäl på
www.svenskaspel.se eller säg till på kiosken så fixar Rolle det!
Behöver du komma i kontakt med oss maila på haradsif@telia.com eller 070-631 05 36 (Ordf.)
Harads IF tackar på förhand för DITT stöd!

TANKAR FRÅN BERNT
FEBRUARI

Mars
Börjar nu vänta på våren
men vintern håller sig kvar.
Luttrad genom alla åren
vet man vad man får och har.

Nu februari kursen kollar
och ger anvisning om färden.
Temperaturen kanske nollar
och det blir ljusare i världen.

Men – solen den stiger,
banan blir högre för var dag
dock än vårfåglarna tiger
när vintern testar med nya tag.

Inte över hela klotet dock,
men väl i denna landsända.
Med stigande solens pock
vet vi ju vad som kan hända.

Inget bör tas ut i förskott
– det blir ju bara tråkigheter.
Väntan, vårt öde och lott,
har ju prövat oss i evigheter.

Bernt Rutström

EN TRIVSAM PLATS
Harads, byn vid Luleälvens strand,
med solsken långt in på kvällen
och sköna vyer över sör-sidans land
när norrskenet upplivar himlapällen.
Vem är väl du som inte känner till
den skönhet som den här trakten bär?
I skogen, älven, ja, i allt vad du vill,
kom och se, det bästa finner du här!
Ja, här finns ju ett unikt trädhotell
och ett splitter nytt vinterbad tillika
vilka båda väl lyser upp varje kväll
och som hela denna region nu berika.
Årstiden kan du allt välja helt fritt,
– här är som allra vackrast året om!
Aldrig varit här? Kom och ta en titt!
Du blir kvar! Jo, inget tvivel därom!
Bernt Rutström

SÅ TÄNKVÄRT
När solen går upp och ner
heter det omlopp eller rotation
men när vi går upp eller ner
kallas det viktökning eller motion!

Bernt R

Rätt vinklat?
Harads och Bodträskfors
är ju två älvnära småbyar
som ligger mitt för varann
inunder himmelens skyar.

Det är lätt att den ivrige tar
ut hela ljuvligheten i förskott,
men realisten kontroll nog har
och inser nordbons hårda lott!

2/2 2020 Bernt Rutström

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

Högt hållna favoriter
Månen lyser så vit och kall
på ett mörkblått himlavalv
men ger ju lite ljus i alla fall
trots att den bara är halv.

JÄMFÖRELSEVIS
Vad är det nu som skiljer
månaden nr. ett från dito två?
Ja, det skulle i så fall vara
att kvällarna blir ljusare då.

Och stjärnorna de tindrar
med en oräknelig myriad
vilket förstås intet hindrar
mig från att bli go’och glad!

Morgnarna ljusnar också
något tidigare, kan man tänka,
och på så sätt har man
väl möjlighet att elnotan sänka.

Dessa planeter är givetvis
en del av mina favoriter
väl värda mitt lov och pris,
– om nu det på dessa biter?

Detta kan omformuleras
på följande snusförnuftiga sätt:
Hela livet blir förenklat,
anständigt och framförallt - lätt!

3/2 2020. Bernt Rutström

Bernt Rutström

Edefors församling mars 2020
Söndag 1 mars kl 18.00 Gudstjänst.
Tommy Persson och Julia Magnusson. Sångsolist Sarah Johansson.
Avslutning av vinterveckan.
Söndag 8 mars kl 11.00 Söndagsmässa.
Lennart Åström och Julia Magnusson.
.
Söndag 15 mars kl 11.00 Söndagsmässa.
Tommy Persson och Lena Engvall.
Söndag 22 mars kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Klusån.
Tommy Persson, Julia Magnusson mfl. Efter gudstjänsten
serveras semlor. Sen åker vi till pulkabacken, ta med nåt att
sitta på och kanske matsäck, eldar finns!
Torsdag 26 mars kl 17.30 Vardagsgudstjänst med mat.
Barnen från Himlakul och Körkul medverkar.
Vi börjar med mat från kl 16.30 och avslutar med gudstjänst 17.30.
Anmälan till maten på 0928-108 51 senast 25/2 kl 12.00.
Övrigt:
4 och 18 mars kl 12.00 Handarbetsträff i församlingshemmet.
9 och 23 mars kl 11.00 Edekören övar i församlingshemmet.
12 och 26 mars kl 13.00 Sångstund på Älvstrand/Edestrand.
12 och 19 mars kl 17.30 Himlakul och Körkul
25 mars kl 18.00 Bibelsamtal i Svartlå Missionskyrka.
www.svenskakyrkan.se/edefors

Harads missionskyrka mars 2020
Söndag 8 mars kl 18.00
Gudstjänst tema: Bibelns kvinnor. Offer till diakon och
pastorsutbildning. Åsa Öqvist medverkar.
Söndag 22 mars kl 11.00
Ekumenisk pulkgudstjänst i Klusån. Servering, semlor och kaffe.
Medtag fika till backen.
Onsdag 25 mars kl 18.00
Bibelsamtal i Svartlå

Annonsera i Edenytt
Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.
För Edenytt april är sista inlämningsdag onsdag 25 mars.

