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mars och april 2021

Avslut och nya möjligheter i EDEK
Ett enormt stort tack till Maria Nilsson, som slutar sitt arbete som samhällsvägledare hos oss den sista mars. Det blir en stor saknad här på Servicepunkten och från många människor i bygden. Vi förlorar också en stor kompetens. Vi önskar henne all lycka när hon nu går vidare i sin karriär och
satsar helhjärtat på sitt företag.
Dags att betala in serviceavgiften för 2021, minst 100 kr inget maxbelopp. Vi har idag ca 70 medlemmar och vårt mål är att öka till 100. Hjälp oss!
100:-/person 1000:- för företag, organisationer, föreningar. Swisha till 123 104 32 80. Eller betala in på bankgiro 418 9056.
Årsmöte nr 1 kommer att hållas digitalt den 17 mars 18.00, och årsmöte nr 2 samma dag 19.00. Håll utkik efter inbjudan på sociala medier och på
COOP. Vi planerar att fira vår stora utmärkelse och bjuda samtliga medlemmar på ett stort kalas. Under förutsättning att vi kan träffas under våren.
Så håll utkik!

Ledig tjänst
Eftersom Maria slutar och Lotta kommer att driva projekt i EDEK och verka som projektledare, så blir två halvtidstjänster en heltid. Nu söker vi en
heltidstjänst, som verksamhetsledare i kombination med samhällsvägledartjänsten. Verksamhetsledaren är operativt ansvarig i verksamheten.

Vi söker dig med passion för bygdens utveckling.
Du kommer till glatt gäng, med humor och glädje och som hela tiden blickar framåt. Allt är möjligt. Vi vill skapa en inkluderande miljö och
mötesplats, där alla ska känna sig välkomna. Du ska en klar fallenhet för att skapa samverkan och ha förmågan att samarbeta med olika partners,
organisationer, föreningar, företag och enskilda individer. Verksamhetsledaren för EDEK är verksam främst i Edeforsbygden och jobbar i samarbete
med de två övriga servicepunkterna i Bodens kommun, RÅEK och Unbyn samt i nära samarbete med Bodens kommun. Samhällsvägledartjänsten
styrs av avtal med kommunen. Arbetsbeskrivningen har ett klart och tydligt innehåll.

För mer info kontakta Britta Jonsson-Lindvall brittajonssonlindvall@gmail.com 070 - 572 77 52

Ny hemsida
Ni har väl inte missat vår nya hemsida? Den är till för både besökare och oss som bor här! Med hjälp av den kommer det bli lättare att se vad
Edeforsbygden har att erbjuda. Inom kort kommer även en kalender aktiveras som gör det lätt att se vilka evenemang som pågår i Edeforsbygden.
Alla kan ansöka om att få sätta in sina event i kalendern. Skriv gärna om ni har några funderingar eller synpunkter!
Titta in på www.edeforsbygden.se.

Kontorsplats
Behöver ditt företag eller din förening en kontorsplats med tillgång till WiFi, skrivare och kök? På Edek finns det plats. Du får också tillgång till
konferensbord med whiteboard och projektor. Med platsen följer även möjlighet att sitta på Boden Business Park.
Hör av Dig till Servicepunkten 0928-560 02, servicepunkten@edeforsbygden.se

Edenytt
Postens nya direktiv gör att Edenytt bara kan delas ut till hushållen med Harads postnummer (960 24), och inte längre till de övriga byarna i Edeforsbygden. Det kommer också finnas upptryckta exemplar på Servicepunkten, Coop, Gulf, Maskin & Fritid, Biblioteket och företagshotellet Tanken i
Svartlå. Det finns också möjlighet att få Edenytt direkt till sin mejl vid varje utgivning.
För att prenumerera mejla till servicepunkten@edeforsbygden.se, eller ring 0928-560 02.

Ny mejladress till Servicepunkten
Nu når Du Servicepunkten på en ny mejladress: servicepunkten@edeforsbygden.se

Tack för mig
Det här blir mitt sista nummer av Edenytt. Efter 9 år på Servicepunkten har jag beslutat mig för att gå
vidare. Jag vill tacka alla fina människor som jag har haft privilegiet att träffa här på Servicepunkten,
både besökare och kollegor.
/ Maria Nilsson

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

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

Vi är våtrumscertifierade
Christian, Alexander och Axel

070 - 688 80 83 haradsbygg@telia.com

HARADS MASKIN OCH FRITID
0928 - 100 56
Vi finns på fåcebook
Nu drås det skidspår,
skoterspår och vårt hårligå
liv ute hår borjåt. Kom in och
kikå på vinterfiske, uteliv och
ållt ånnåt vi hår på låger.
Vi hår redån borjåt plånerå for sommåren
och insett ått vi behover mer personål. Vi soker en
medårbetåre på deltid som år serviceinriktåd,
ånsvårsfull over 20 år. Det som år mest åkut år juni,
juli och åugusti. Kom in eller mejlå ditt CV till
hårådsmåskinofritid@teliå.com

Vi hår oppet vårdågår 10-18
och lordågår 10-14

Välkomna in!

Marie, Anneli och Bill

070 - 202 11 79

Biblioteket har
öppet måndagar
kl 13.00-18.00.

Påskstängt 5/4.
Förändringar sker enligt
folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För att undvika trängsel och skapa trygghet
hålls dörren från biblioteket till skolan stängd
under öppettiderna tills vidare.

FexidsTv och shop
Ferid Layic,
född 2008, bor i
Harads och är en
av bygdens unga
entreprenörer.
Ferid har i flera år
filmat sig själv och
sina kompisar och har den egna kanalen
FexidsTv. Han har också skapat en figur
som har blivit en logga för hans arbeten.
Med tiden har han
förändrat och uppdaterat
sin logga och i slutet av
2019 började han ta fram
produkter med den här
figuren på.
Produkterna finns nu att köpa på
https://shop.spreadshirt.se/fexidstvs-shop
Vill du veta mer nås Ferid på 076-139 04 83.

Info från
Harads IF
Det årliga skidloppet på Kamrum går
av stapeln lördag 20 mars
kl 11.00.
Mer info hittar
Du på vår
hemsida
eller facebook.

Nu erbjuder vi alla hushåll i
Harads med omnejd 10 % rabatt
på snöskottning av gård och
hustak. Som vanligt finns
möjligheten till
rutavdrag.

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

Jag finns på
Edeborgsvägen 1 i Harads
och på Övre Svartlå 70

HARADS
Snart är sportlovet här! Kom in till oss
och fyll ryggsäcken med godsaker.

Varmt
Välkommen!

Kanske goda bars, varm
choklad och korv att grilla,
eller en söt och saftig
apelsin i vårsolen.

Våra öppettider:
Nybyggen
Kakel & klinker
Renoveringar

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

måndag - fredag 9.00-19.00
lördag 9.00-16.00
söndag 11.00-16.00
Tack till alla fantastiska
kunder/medlemmar som
besöker oss!
Viviann med personal

Månadens Ros
Jag vill ge månadens ros till våra snöröjare i Haradsbygden. Det är få ställen maskinerna är så snabbt ute och
gör så bra resultat så här snabbt. Även trottoarer och gångvägar är bra röjda. Det har till och med siktats en
pickup märkt BDX som grusar där vi ska gå mot halkan.

Thorbjörn Enberg

KULTURLIV
Nytt avsnitt av Haradspodden - Alla vägar bär till Harads
I det här avsnittet av Alla vägar bär till Harads möter vi artisten,
låtskrivaren och musikern Ronny Eriksson vid hans barndoms
stränder vid Luleälven i Södra Harads. Ett vintrigt möte vid lägerelden
som ligger både som podd och i en filmad version på Spotify, Acast
och facebook.

Lägergården Björnudden

Många i Edeforsbygden har en relation till Björnudden. Det är en plats där ny vänskap blomstrar och många relationer startat.
Björnudden drevs i många år av Harads skola och är ett ställe där man kan umgås fritt och på lika villkor. När skolan inte längre
hade möjlighet att driva Björnudden köpte EdekUng den, för det är en plats där man känner sig hemma även 20 år senare och det
gör den värd att driva vidare för kommande generationer.
EdekUng har lagt stort fokus på att renovera lägergården med hjälp och sponsring från lokala företagare och privatpersoner. Förra
året genomfördes de första aktiviteter för barn i Björnudden, Wild kids Björnudden och en tjejkväll.
För att kunna driva lägergården vidare så hyr vi ut den till skolor och privatpersoner. Priset för privatpersoner är 1000 kr första
dygnet och sen 500 kr/dygn. Vi hyr även ut våra 5 kanoter för 200 kr per kanot per dag. Vårt långsiktiga mål är att få tillräckligt
många uthyrningar för att täcka de fasta kostnaderna så vi kan anordna fler aktiviteter för barn.
Mer information på björnudden.se

Det nya projektet KULTURNORD stärker kulturella och kreativa näringar i Lule älvdal
Den 1 januari sjösattes pilotprojektet KulturNord. Med centrum i Harads riktar det sig till aktörer inom kulturella och kreativa
näringar i hela Lule Älvdal. Syftet är att stärka kulturutövare så att fler kan leva på sina talanger, att bidra till hälsa och välbefinnande
och öka lokal attraktivitet. Initiativtagare är filmskaparna Charlotta Lennartsdotter och Marianne Strand, som fått arbetet finansierat
genom Region Norrbotten.
EDENYTT: Vad innebär pilotfasen av projektet?
LOTTA: Under en tremånadersperiod kartlägger vi målgruppens behov, önskemål och idéer och tar fram en arbetsmodell som grund
för ett långsiktigt arbete.
MARIANNE: På sikt tänker vi oss en centrumbildning som både erbjuder individuellt anpassat stöd för kreatörer/
kulturentreprenörer, synliggör lokal konst och hantverks-produkter, samverkar med andra kreativa noder i regionen och utgör en
inspirerande mötesplats.
LOTTA: Andra viktiga delar är att använda kulturupplevelser och eget skapande som resurs för integration, och att skapa fler arbetstillfällen för kulturutövare.
KulturNord drivs utifrån vetskapen om den centrala roll de kulturella och kreativa näringarna spelar för orters styrka, attraktionskraft
och kapacitet att uppfylla visionen om ”det goda livet”. Samtidigt behöver konst och kultur få finnas och utvecklas för sin egen skull.
EDENYTT: Vad vill ni förmedla till våra läsare?
LOTTA & MARIANNE: Vi vill gärna få in förslag på kulturrelaterade aktiviteter och konkreta
resurser som saknas. Under våren kommer vi också att skapa en visningsmonter för lokalt
hantverk på Servicepunkten. Om man vill visa sitt arbete där så kontakta oss!

kulturnord@edeforsbygden.se

Thorbjörn och Iris sätter historiska Haradshus på digital karta
Edenytt: Hej Thorbjörn! Du och Iris Andersson är aktuella med
mer än 100 berättelser om historiska Haradshus som nu finns
att lyssna till genom den digitala appen Storyspot. Hur fick ni
idén att göra dessa berättelser tillgängliga?
Thorbjörn: Det är en naturlig fortsättning på det arbete jag påbörjade under 1990-talet, då jag skannade mina egna och min
pappas diabilder. Processen väckte mitt intresse för hur folk levde, roade sig och
arbetade förr i tiden, och jag började videointervjua personer i bygden. Detta ledde
i sin tur till ett tillvaratagande av min pappas 9,5 mm smalfilmsmaterial, som jag
gjorde flera temafilmer av. Det var under arbetet med filmen om Harads Missionsförsamlings historia som jag slogs av Iris Anderssons omfattande kunskaper om
människor och familjer. Under 2018-2019 åkte vi runt i byn och stannade vid olika hus och jag spelade in Iris berättelser. Hon har
kristallklart minne och hade oerhört mycket att berätta, vilket gav ett rikt material. När jag fick höra om möjligheten att lägga ut
berättelser digitalt såg jag ett sätt att nå ut med dem.
Edenytt: Vad kan lyssnarna förvänta sig?
Thorbjörn: Lokal historia levandegjord genom ett personligt och initierat berättande. Här finns pärlor som Östaback, Granlunds,
Hedenbergs, Betsén, Svanö, Nygårds, Mårtis, Kläppen, Svallet, Luci, Wallströms, med flera.
Edenytt: Vad har varit mest oväntat för dig att höra av det Iris berättat?
Thorbjörn: Det är hur väl hon kunnat spegla familjebildningarna i byn under en lång tid. Vilket hus jag än frågat om så har hon kunnat
berätta varifrån mannen respektive kvinnan härstammat. Jag har inte tidigare tänkt på hur människor gifter ihop sig i byn från olika
släkter och familjer. Även om jag känt många som ju är äldre än jag eller redan avlidna, så betraktade jag dem enbart som bybor och
har inte tänkt på deras syskon, föräldrar, far- och morföräldrar på samma gång. Nu uppträder plötsligt ett spindelnät av släkt och
familjekontakter som kastar ett nytt ljus över befolkningen de sista hundra åren.
Edenytt: Vad driver dig att tillvarata dessa berättelser?
Thorbjörn: Det är nog en kombination av nyfikenhet på hur människor har levt här, och det oupphörligt fascinerande i att avtäcka
historien tillsammans med Iris. Att tillvarata hennes unika kunskaper känns verkligen angeläget, ja, rent av förpliktigande.
Edenytt: Och vad blir nästa projekt?
Thorbjörn: Vi planerar några ytterligare inspelningar i närtid samt att vi kört en studiecirkel i Hembygdsföreningen för att identifiera
skannade bilder vid sidan av arbetet med Bygdeband. Sedan vore det trevligt att göra fotoutställningar i olika former och sprida kunskap om vårt kulturarv i gamla bilder.
Edenytt: Så hur gör intresserade bybor och besökare för att ta del av berättelserna?
Thorbjörn: Ladda ner gratisappen Storyspot och sök på ort, i det här fallet Harads. Då kommer alla 110 husen upp. Zooma in för att
separera träffarna. Klicka på valfri punkt (hus) så kommer ljudfil, husbild, kortfattad information och geografisk taggning upp. Det
roligaste är förstås att gå runt i byn och identifiera husen med appens hjälp och lyssna på berättelserna. Det gör historien mer
levande. Det kan förstås också vara trevligt att sitta hemma i lugn och ro och lyssna!

Vantfönster på Servicepunkten
I ett av fönstren på Servicepunkten möts besökare och förbipasserande just nu av en
mängd vantar stickade av edeforsborna Birgitta Mörk, Anita Bergdahl, Ulla Hellström,
Renja Engström och Irene Polenius.
För displayen svarar inredare och designer Susanna Hellström. -I Edefors finns många
oerhört duktiga textilhantverkare. Kvalitén på det konstnärliga arbetet är hög här och
i hela Lule älvdal.
På Servicepunkten har Susanna i dagarna även lagt sista handen vid en provdocka,
klädd i second hand-plagg från Klippan. -Där finns så mycket snygga kläder, men än
så länge är det få som hittat dit. Nu hoppas vi att fler vill gå dit och botanisera.

Edefors skoterförening
Snöskotern är ett fantastiskt fordon att använda både i arbete som på fritiden. Den har gjort det lättare att vintertid kunna ta sej till
exempelvis fiskevatten eller stugor. Med en kälke bakom skotern kan man ta med hela familjen ut i naturen. Skotern är också ett
suveränt fordon att dra upp spår till de som hellre vill åka skidor eller promenera.
Edefors skoterförening bildades i sin nuvarande form 1976-1977. Ett stort antal intresserade och engagerade fanns med redan från
början. För att nämna några namn; Åke Andersson, Glenn Engström, Roland Borggren, Per-Erik Sandgren, Sune Larsson, Roger
Karlsson och Stig-Björn Larsson samt många många fler. Den sistnämnde satt med i styrelsen ända fram till 1988. Föreningen har
under årens lopp har haft olika ordförande, några av dem är Eddie Lind, Per-Anders Eriksson, Lisa Rosander och Simon Lind.
Skoterkojan på Haradskölen kom på plats efter samtal med Daniel Bergman som jobbade åt Svanö AB. En gammal barack fanns
nämligen på Svanös mark, vid Umtjärnen, och den fick man tillåtelse att flytta upp till Haradskölen. Tillstånd att staka ut och dra en led
dit upp fick man också. Med många ideella insatser och arbetstimmar, stod till slut kojan på plats, en koja som flitigt nyttjats av skoter
- och skidåkare under årens lopp. Det sattes även upp bakvaler på olika platser. Bakvalen i Björnberg tex sattes upp under ledning av
Arne Nilsson. Man såg också till att det alltid fanns ved i kojor och bakvaler, många hjälpte till att både hugga och klyva, och skyltar i
plåt tillverkades, vilka målades och sattes upp.
Föreningen jobbade också intensivt i kontakt med Trafikverket för att få bort skotertrafiken genom byn genom att ordna speciella
leder.
Ett samarbete med Friluftsfrämjandet under några år resulterade i ett skidspår som drogs från Kokheden till sågen i Svartlå, förbi
brandtornet. Kuriosa är också att föreningen trampade spår och gjorde skjutvallar till militära SM i skidskytte på 80-talet. Banorna var
i skogen och på myrarna ovanför Missionskyrkan i Harads. Förutom att man underhållit leder och kojor (både sommar- och vintertid)
har föreningen också under åren ordnat pimpeltävlingar på Bodträsket, dragit upp många mil skidspår, anordnat skoterturer för
boende på Edestrand, arrangerat skotertävlingar, medlemsfester och mycket annat.
Idag består styrelsen av Johan Sandling, Joel Eriksson, Jonas Nyström och Sven-Erik Lind (suppleant). Från 2009 ingår man som en
sektion i Harads Idrottsförening, dock med separat ekonomi. Medlemsantalet uppgår till nära 200 personer. Man jobbar vidare med
att sladda leder till kojor och bakvaler, man hugger och kör ut ved till dessa och man drar skidspår, både i Harads och Bodträskfors.
Leder dras förutom till Haradskölen, till brandtornet, Bodträsket och till Kiersajaur.
Senaste åren har man också arrangerat en backtävling vid vårdcentralen i
samarbete med byaföreningen. Allt arbete som görs är ideellt och tar en hel
del tid för de som håller på. All hjälp välkomnas!
Kojan på Haradskölen är nog den mest besökta platsen, både av
medlemmar och skoterfolk utifrån, det är en fin plats att göra en
dagstur till, vare sej man åker skoter eller skidor! Välkommen att
nyttja kojor och bakvaler men kom ihåg att städa efter dej och ta med skräp hem!
Kontakt: Johan 072-452 64 88, Joel 070-257 68 40 eller Jonas 073-836 83 77
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlemoch 250 kr för familjekort. Inbetalningar görs på Bg. 724-4486, skriv namn. Det går även bra att betala med Swish,
numret är 123 041 60 40.

Vad är Harads
En vän frågade mig vad gör vi i Harads på vintern?
Mitt svar: Vi åker skidor, skoter, grillar vid alla fina eldstäder som finns runt i vår omgivning. Njuter av vår vackra utsikt kring älven. Umgås med
fantastiska människor som bor här. Att alltid känna sig välkommen var du än kommer. Alla fina leder som vår fantastiska skoterförening håller
välpreparerade från tidig vinter ända tills snön smälter bort. Tittar på stjärnhimlen och norrskenet som vandrar över himlen. Att bara få njuta
av att vara den man är och få känna att det är ok. Isfiske på våra fina sjöar och inplanterade tjärnar. Vi åker utförsåkning i Storklinten där det
även serveras fantastisk mat.
Badar på badhuset och åker skridskor på skolans rink. Eller bara tar en promenad runt omkring i vår fina natur. Åker på utflykt och tittar på
skogens djur, själv eller med guider från Hide & See. Våra stoltheter i Treehotel och Arctic Bath inte att förglömma.
Vi har så mycket runt omkring som vi bara tar förgivet, men bara så vi vet det så bor vi på världens bästa plats. ”Nordens Venedig ” sa en klok
man en gång till mig då han skulle kort beskriva skönheten med några korta ord om vårt fina Harads, och det älskar jag.
Anna Goldkuhl

Vinterveckan 2021 anordnas gemensamt på ideellt initiativ av lokala föreningar,
företag och organisationer i Edeforsbyarna för att lysa upp i vintermörkret
för boende och besökare i alla åldrar.

1/3 - 7/3

2021
Den speciella tiden vi nu lever i gör att årets Vinterfestival i Edeforsbygden är lite kortare och luftigare än
tidigare år. För att skapa gemenskap på distans kan vi alla tända islyktor, ljus eller marschaller utanför våra hus
under veckan. Så hjärtligt välkomna till de aktiviteter som 2021 års Vinterfestival bjuder på och låt oss
tillsammans fylla veckan med ljus! Få inspiration hur Du kan göra en ljuslykta på Edeforsbygdens facebook.

Årets festival har tema UTELIV
Vi inleder veckan på måndag den 1/3 med Konstcafé i Edefors kyrka.
PopupCafé med Gofika by Arlette och alster av textilkonstnärerna Gerd Jansson, Ann Bark Lindgren, Ingrid Bergman, Eva Nilsson,
Karin Rutqvist, Inga-Lisa Öhrvall, Ulla och Susanna Hellström, Maya Brünner och Leila Nutti. Begränsat antal besökare.
Öppettider: måndag 1/3, tisdag 2/3 och onsdag 3/3 kl 12.00-14.00 och 18.00-20.00.
Snöskulpturer i Bergmanparken.
Eleverna på Harads skola tillverkar snöskulpturer i Bergmanparken. De finns att se från och med onsdag den 3/3.
Hamburgerförsäljning.
Harads IF säljer hamburgare mitt i byn, onsdag 3/3 kl 16.00-18.00 och fredag 5/3 kl 11.00-13.00.
Köp/Byt/Sälj vintersportutrustning.
Måndag 1/3 och tisdag 2/3 kl 16.00-18.00 i Sporthallen i Harads finns möjligheten att köpa, byta eller sälja skidor, skridskor eller
andra vintersportgrejer. För att boka plats, kontakta Karin Sandling 070-631 05 36.
Utefys med Friska Steg
Tisdag 2/3 kl 18.00-19.00 uteträning med Friska Steg. Samling på sporthallsparkeringen. Mer info på Friska Stegs facebook.

Under hela veckan pågår:
Öppet i Storklinten
Skidbackarna och restaurangen i Storklinten har öppet: måndag - torsdag, lördag och söndag 10:00-16:00, och på fredag är det
kvällsöppet 10.00-20.00. Titta in på www.storklinten.se för mer info.
Nallejakt i Harads och Bodträskfors.
Gå tipsrundan och finn de 30 frågorna som är utplacerade i Harads och Bodträskfors. En skön och rolig promenad, med fina priser
till de som svarar rätt på frågorna. Du hittar all information på anslagstavlan vid Coop i Harads, på www.svenskakyrkan.se/boden
och på Edefors församlings facebook.
Snöskulptur i Svartlå.
Årskurs 6 på Tankeborgen Svartlå Fria har gjort en snöskulptur som finns att beskåda på skolgården i Svartlå.
Glesbygdsdivan & Co
Sångerskan Carina Henriksson och musikern Roger Norén poppar upp med sångogram på oanade platser. Arrangörer är Bodens
riksteaterförening och Harads byaförening.
Motionspromenad i Svartlå.
Svartlå IK har satt upp sin ”promenadlåda” ca 1 km in efter Flarkåvägen med start vid sågen. Där kan Du skriva ditt namn och
telefonnummer så är Du med i utlottningen av en välfylld presentkorg med godsaker.
Storyspot i Harads.
Gå runt i Harads och lär känna 10 av våra äldsta hus. Du hittar bilder på hur husen såg ut förr, och möjlighet att med hjälp av din
mobiltelefon och appen Storyspot få höra Thorbjörn Enberg och Iris Andersson berätta mera.
Vinterveckan avslutas med gudstjänst i Edefors kyrka söndag den 7/3 kl 11.00.
Föranmälan till pastorsexpeditionen 0928-108 51 senast fredag 5/3 kl 12.00.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För mer info, kontakta Servicepunkten 0928 - 560 02 vardagar 10.00 - 14.00.

EFTERLYSNING!
Här är några av de många foton som inte är
identifierade i Hembygdsföreningens bildarkiv. Känner Du igen någon på bilderna?
Hör gärna av Dig till Thorbjörn Enberg,
070-616 18 66.

Hur smakar Harads?
Vi har besökarna, råvarorna, kunskapen och passionen. Har Du receptet?
Nu vill vi ta fram en paradrätt som definierar vår fantastiska bygd. Därför utlyser vi nu en tävling för alla matmänniskor i vår närhet,
både professionella och glada amatörer. Skicka in ditt bästa recept och hjälp oss att ta fram Haradsrätten – som sedan kan serveras på
restaurangerna i byn. Vi vänder oss främst till bygdens lokalbefolkning, men även till dig som jobbar här eller du som på något sätt har
en anknytning till bygden.
Kom förbi med ditt recept eller skicka det, med tillagningsanvisningar, till haradsratten@gmail.com alternativt till
Britta Jonsson Lindvall
Nygårdsvägen 22
960 24 Harads
Märk kuvertet ”Haradsrätten”.
Nomineringsprocessen pågår fram till sista mars 2021. En matkunnig jury kommer sedan att välja ut, provlaga och provsmaka de mest
intressanta bidragen för att kunna utse vår nya nationalrätt. Vinnaren presenteras och premieras på Haradsdagen i juni, då det också
förhoppningsvis kommer att finnas möjlighet för allmänheten att provsmaka Haradsrätten.

Kriterierna som vi från besöksnäringen gärna vill ska uppfyllas i era recept är följande:
 Haradsrätten ska gå att servera både till lunch och som varmrätt i en trerättersmiddag
 Haradsrätten ska vara lättlagad och relativt billig utan att framstå som simpel.
 Haradsrätten ska ha anknytning till vår historia, miljö och matkultur.
 Haradsrättens ingredienser ska vara både tillgängliga och så närproducerade som
möjligt.
Skaparen av det vinnande bidraget belönas med presentkort för 3 000 kr.
Vi lottar också ut 3 presentkort á 500 Ededaler.
Tävlingen genomförs i besöksnäringsprojektet ”Världens mest hållbara High-end destination”.
Projektet ska höja destinationen ytterligare och stärka samverkan och profil i området.
Ett tjugotal företag deltar från Boden till Jokkmokk

Näringslivsnytt i Edeforsbygden
Hallå där BOMEK
BOMEK Verkstads AB, är ett gediget och inarbetat företag som har funnits i bygden i många år. Ett traditionellt verkstadsföretag
och samtidigt högst otraditionellt, med engagemang inom allt från modern energi- och miljöteknik till besöksnäring, fastigheter
och handel.
BOMEK drivs av Thomas och Per-Anders Eriksson med personal. Bröderna Eriksson har ägt företaget sedan 1980 men verksamheten har funnits ända sedan 1940-talet. BOMEKs styrka är förmågan att "fixa det mesta" med brett kunnande. De gör speciallösningar till allt från reparationer av maskiner och svetsarbeten till tillverkning av tillbehör och utrustning, försäljning av hydraulikkomponenter och förbrukningsvaror samt maskinentreprenad. En specialitet är bearbetning av komplexa komponenter i aluminium som kan kompletteras eller kombineras med svets och montage.
BOMEK har även fastighetsbolaget HaradsBo med lokala fastigheter för både företag och bostäder i Harads. Under BOMEKparaplyet drivs butiken Maskin & Fritid. BOMEK är dessutom en av flera delägare i Treehotel, Arctic Heat och Harads produktionsområde. På Treehotel har BOMEK byggt Mirrorcube och fundamenten som
sviten 7th Room vilar på, infrastruktur, fästen till alla trädrum, utebelysning
mm. På Arctic Bath har BOMEK bl a specialtillverkat bastuaggregat i SPA-delen
och även här gjort mark- och stålarbeten av alla de slag.
Antal anställda
10 personer arbetar i bolaget – 5 på verkstaden, 1 som sköter administration
för alla verksamheter och 4 personer som arbetar i de övriga verksamheterna.
Vad har ni på gång just nu?
Vi har nyligen monterat taket hos Rolle (Gulf i Harads). Vi har specialtillverkat
ett tak till de nya pumparna. Vi har byggt klart en specialbeställd renfinka som
vi ritat själva efter kundens behov, vi gör några sådana varje år till både Sverige
och Norge. Den här ska till Östersund. Vi är också engagerade i många projekt
inom ny miljö- och energiteknik.
En del av personalstyrkan på BOMEK samlad utanför
lokalerna, som har funnits i Bodträskfors i många år.

På g i näringslivet
 JH Fastigheter har i november öppnat tvätteri i
Bodträskfors. Företaget sysselsätter totalt 10 anställda
fördelade mellan tvätteri och städtjänster.

 Kajsa Sandström flyttar under februari sin massagemottagning till ”Klippan-huset”. Hon tar också emot på
företagshotellet i Svartlå ibland samt gör hembesök.

 Granne med Kajsa blir Ramona Eklund. Hon ska erbjuda
nagelsalong, manikyr, spraytanstudio mm i bygdens första
skönhetssalong.

 HaradsHem, som ägs av Christer och Ann-Sofie Karlsson,
och Ove Simonsson, har fr o m 1/1 -21 övertagit BodenBos
fastighetsbestånd i Harads. De är alla uppvuxna i Harads
och är förväntansfulla över att lära känna både branschen
och sina hyresgäster.

 En YH-utbildning inom turism startar i Boden i höst. 70
platser har beviljats, 35 per år. Detta blir en stor tillgång
för den växande besöksnäringen i Edeforsbygden, och
även för dig som vill utbilda dig för en framtid inom
turism här i bygden.
Har du anställt, nystartat, eller har någon annan företagsnyhet
att tipsa om? Kontakta naringsliv@edeforsbygden.se

Behöver du ny hemsida
EZ Web som har gjort EDEKs nya hemsida erbjuder Edeforsbygdens företag möjlighet till professionell digital profilering.
De närmaste månaderna har de 6 st hungriga webbutvecklingsstudenter på praktik. Företagen här i bygden får nyttja
deras tjänster fritt för att göra hemsidor. Det enda som tillkommer för dig som väljer detta är årskostnad för service av
sidan via EZ Web. Avtalet är endast bindande första året.
Kostnaden för dig som Edeforsföretagare är 498 kr/månad
(faktureras årsvis: 5976 kr/år). Arbetet kommer att utföras
under våren med start så snart som möjligt.
Mer info och intresseanmälan
till naringsliv@edeforsbygden.se

Från Edeforsbygden välkomnar vi
alla unga kreativa krafter som berikar vår bygd.
Heja Ferid, som Du kan se i en annons längre fram här i
Edenytt, och alla andra som hittar på nya företagsidéer.
Det finns hopp för framtiden!
Finns det fler ungdomar i vår bygd som
jobbar med företagsamhet?
Hör gärna av er och berätta på
naringsliv@edeforsbygden.se

Företagsinformation
från Bodens kommun
Företagsfrukost i Boden
sänds digitalt kl 7.45-8.30 på
www.facebook.com/bodenskommun
5 mars
9 april
7 maj
4 juni
Business By Women i Boden
Affärsnätverk för kvinnor som leder, planerar att starta eller driver företag,
träffas tredje torsdagen varje månad kl. 07.30-09.00. Sänds via zoom, länk
hittar du på: www.facebook.com/businessbywomeninboden
18 mars
22 april
20 maj
Kommunens näringslivsstrateger finns på Boden Business Park och nås på
michaela@bodenbusinesspark.se och jorgen@bodenbusinesspark.se.
Lokalt finns Edeforsbygdens näringslivskontakt Anna Bergström,
naringsliv@edeforsbygden.se eller 070-659 84 80 för att fånga upp era frågor,
ge råd och lotsa vidare.

Mars
Börjar nu vänta på våren
men vintern håller sig kvar.
Luttrad genom alla åren
vet man vad man får och har.
Men – solen den stiger,
banan blir högre för var dag
dock än vårfåglarna tiger
när vintern testar med nya tag.
Inget bör tas ut i förskott
– det blir ju bara tråkigheter.

Starta eget-kurs

Väntan, vårt öde och lott,

 2/3 kl. 18.30-19.30 - Del 3 starta eget företag sälj och marknadsföring

har ju prövat oss i evigheter.

 9/3 kl. 18.30-19.30 - Del 4 starta eget finansiering och försäkring

Bernt Rutström

Båda kurserna anmäls till michaela@bodenbusinesspark.se

Edefors församling mars 2021
VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG
TILL GUDSTJÄNST!
Från och med söndag kommer vi att kunna fira
gudstjänst i våra kyrkor med max 8 besökare!
Med tanke på rådande Corona-restriktioner kan vi endast ta
emot 8 besökare på våra gudstjänster.
Därför kan ni nu enkelt anmäla er till kommande gudstjänster.
Det gör man till expeditionen 0928-108 51 innan fredag kl 12.00.
Man kommer naturligtvis även att kunna se någon av pastoratets digitala gudstjänster på Facebook varje söndag.

Kommande gudstjänster:
Söndag 7/3 kl 11.00
Tommy Persson och Karin Sandling
Söndag 14/3 kl 11.00 (livesändning, inga besökare)
Anna Grenholm och Lena Engvall
Söndag 21/3 kl 11.00
Tommy Persson och Andreas Printz
Söndag 28/3 kl 11.00
Tommy Persson och Andreas Printz

Med reservaton för ändringar.
Mer information hittar Du på
www.svenskakyrkan.se/boden
och på Edefors församlings
facebook.

