
Edenytt   november 2018 

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 

Luleälvdals Begravningsbyrå 
(Älvdalens begravningsbyrå) 

 

i  Harads och Boden 
 

Bara ett samtal bort 
070 - 572 55 31 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

 

Edeborg 12/11 kl 18.30 
 

EDEK bjuder in till öppet möte med 
information angående de projekt  

som nu avslutas: 
 

¨ Forsudden 

¨ Flarkån 

¨ Mobila hyresrätter 

¨ Integrationsprojekt 
 

Välkommen med nya idéer om fortsat-
ta utvecklingsprojekt i bygden. 
 

Vi bjuder på fika! 
 

 VÄLKOMMEN! 
 

  Edeforsbygdens Ekonomiska förening 

HARADS PRO-ARE 
 

Välkomna till fikastund  
i Allaktivitetshuset, Bodträskfors  

den 15 november kl 14.00. 
 

Då är det bl.a. dags att fatta beslut  
inför 2019, enligt stadgarna. 

 
 
 
 
 
 

ÖPPETTIDER 
 måndag - fredag 09.00-19.00 
 lördag   09.00.16.00 
söndag   11.00-16.00 

 

Glöm ej gravljus till allhelgonahelgen. 
 

Alla hjärtligt välkommen till oss! 

 

ÅRSMÖTE Harads IF  
 

(även för Gymmet och Skoterföreningen) 
 

söndag 18 november kl 16.00  
på Allaktivitetshuset i Bodträskfors 

 

Din åsikt som medlem  
är viktig! 

Vi bjuder på fika! 



 
 
 

Produkter inom lantbruk, snöröjning, vedhantering, verkstads- och byggprodukter. 
Följande finns hemma: 

¨ Skogsvagn ”Myran” med kran 9 020 kr 

¨ Hydrauliskt frontblad 220 cm 12 900 kr (demokörd 5% rabatt)  

¨ Universalskopa 220 cm 6 490 kr (demokörd 5% rabatt) 

¨ Planeringsskopa 220 cm 9 588 kr 

¨ Redskapsfästen Trima 655 kr  

¨ Vedsäckar och spännband 
 

Samtliga priser exkl. moms. 
 
Vi kan också ta hem andra produkter från Bonnet. Hela sortimentet finns på www.bonnet.se. 
Kontakta Servicepunkten 0928-560 02 eller servicepunkt@hotmail.se. 

YOGA IN DET NYA ÅRET! 
 

Passa på att andas ut julmusten och  
andas in en god intention för det nya året.  

Detta kan antagligen vara den bästa julklappen  
till dig själv eller någon du håller av och  

det kan också vara bästa nyårslöftet. 
 

EN WORKSHOP FÖR KROPP OCH SJÄL! 
 

     DATUM: Fredag 28/12 
 

     PLATS: Matsalen på ÄlvCentrum i Harads 
 

     TID: 11.00 – 13.30 
 

Obs! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet,  
workshopen passar alla nivåer J. 

Investering: 475:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursledare: 
Veronica Näslund certifierad yogainstruktör och utövare sedan 1998.  
Har praktiserat ashtangayoga, yinyoga, hathayoga och kundaliniyo-
ga. Har undervisat i både Sverige, USA, utomhus, i yogastudios och 
gympahallar. Undervisar både barn, äldre och allt däremellan. Är 
verksam i Stockholm som instruktör, PT samt Reiki Healer. 
Du kan läsa mer om Veronica på: 
www.mmyogastudio.com 
www.yogini.nu 
www.veronicasierska.com 

 

ANMÄLAN: Till Servicepunkten eller direkt till mig via 
email: info@veronicasierska.com.  

Senast 16/12 behöver vi ha din anmälan.  
 

Varmt välkommen! 

HARADS MASKIN OCH FRITID 

0928 - 100 56 
 
 

Vintern och kylan  
är i antågande 

med julfester, tomtar,  
ljus och snö. 

 
Vi packar upp varor för fulla muggar. 
· Leggings barn 85 kr 
· Leggings dam 100 kr 
· Sodastreamer 595 kr 

 

plus tre pallar med annat roligt. 
 

För barn har vi nu hemma ett gulligt  
klädsortiment från MeCilda. 

Det finns ullsockor, handskar, underställ  
och vinterskor för de små. 

 
Pynthörnan är full med mysiga  
presentartiklar för alla åldrar. 

 

Välkomna in! 
 Marie, Anneli och Gunny 



 

Kontakta mig för  
kostnadsfri offert. 

 
Peter 070 - 600 52 57    

sab@telia.com 

Nybyggen 
 

Kakel & klinker 
 

Renoveringar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

JOKKMOKKSKOR 
på Edeborg 

tisdag 6 november kl 10.00-18.00 
 

Massor av vinterskor, strumpor, handskar,  
väskor, underkläder och mössor.  

 

Allt som behövs för  
en kall vinter. 

 
VÄLKOMMEN! 

Vi har  
Jörnkängan! 

 Klippan börjar med Loppis varje månad! 
 

 Välkommen att fynda saker mellan himmel  
 och jord den 10 november kl 11.00 - 14.00 
 

 Vill Du sälja? Hör av Dig till 073 - 241 42 82 





                ETT BLOMMANDE ÖDE 
 
Amaryllisen stod i blom till jul Som lön för utstånden möda 
och över nyåret sågs blänka.  fick den vila i sommarvarm mull 
Vi tyckte ju att det var så kul tillsammans med övrig gröda, 
med så vacker blom, kan tänka. alltmedan sommaren blev full. 
 
Närmare påsk kom den igen, När sommaren nu är till ända 
strålande mörkröd och tjusig.  har den åter slagit ut med hast, 
Vi sa: ”Välkommen var vår vän, och med röd blom oss blända 
tänk att du kan vara så busig!” mot årets höstgröna potatisblast! 
 
                                                                  Bernt Rutström 26/8 2018 

* Marknadsförsäljning 

* Luciatåg 

* Fiskdamm, lotteri, julmusik 

* Adventservering med hembakat bröd 

* Jultomten kommer med julklappar till barnen 

* Försäljning av hamburgare och varmkorv 

* Gissa vikten och vinn skinkan 

* Gissa antal skumtomtar och vinn allihop 

Marknadsförsäljare som vill boka plats,  
kontakta Anki Viklund 070-261 07 76 

Varmt välkomna till en  
stämningsfull andra advent ! 

    Julmarknad  
    på Edeborg 

Lördag den 8 december  
kl 11.00 – 15.00  

 
         

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
     

        Harads Byaförening 

     Höstlig sonett 
 
Som en syrlig karamell 
att tagas en i taget 
är höstens färger i pastell 
– dock av kortaste laget. 
 
Löv för löv faller nu av 
täckande marken ett tag. 
I jorden får de sin grav 
enligt förgängelsens lag. 
 
Men ur dessa ska spira 
unga örter i framtida dar 
som nya triumfer ska fira 
liksom de förra som var! 
 
 Bernt R. 15 okt. 2018 

MUSIKCAFÉ 
KLÄPPGÅRDEN 
söndag 18/11 kl 18.00 

 
   Vi spelar musik  
   som vi gillar. 
 

   Vi fikar och har   
   en trevlig kväll  
   tillsammans. 
 

 

 VARMT VÄLKOMMEN! 
 

  Edefors Hembygdsförening 



Edefors församling november 2018  
 

Lördag 3 november kl 16.00 Minnesgudstjänst med  
ljuständning. Tommy Persson, Kjell Lindström mfl. 
 
Söndag 4 november kl 18.00 Söndagsgudstjänst  
Tommy Persson och Kjell Lindström  
 
Söndag 11 november kl 11.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Anders Stenman och Karin Sandling. Kyrkkaffe med farsdags-tårta. 
 
Söndag 18 november kl 11.00  
Ekumenisk gudstjänst i Harads Missionskyrka.  
Tommy Persson, Pernilla Selberg Östlund mfl. Servering. 
 
Söndag 25 november kl 11.00 Söndagsmässa  
Tommy Persson och Julia Magnusson. 
 

Församlingshemmet: 
Tisdagar 10.00-12.00 Liten och Stor, för dig som är dagledig med små barn.  

Torsdagar 14.30-16.30 Efter plugget. För barn som går i åk 1-6.  Fika, pyssel och sång. 

Torsdag 15 november kl 18.00 Körövning. Startar inför advent och jul. 

Onsdag 14 samt 28 november kl 13.00 Handarbetscafé. Välkommen alla daglediga!  
 

Torsdagar 12.00-14.00 OBS! NY tid! Språkcafé på Mötesplats Klippan. Fika och samtal. 
 
Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/boden 

 

Harads Missionskyrka november 2018 

Söndag 18 november kl 11.00  
Ekumenisk gudstjänst med Svenska Kyrkan.  
Tommy Persson och Pernilla Selberg Östlund HHN. 

Onsdag 21 november kl 18.00  
Bibelsamtal i Svartlå. 

Annonsera i Edenytt 
 

Mejla ditt annonsmaterial till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.  
För Edenytt december är sista inlämningsdag onsdag 21/11. 

LEDIGA LÄGENHETER I HARADS  
 
· Edeforsvägen 16, 4 rok, 86 kvm, hyra 6 222 kr/mån. 
· Radhusvägen 70, 4 rok, 84,5 kvm, hyra 4 557 kr/mån. 
· Radhusvägen 56, 4 rok, 84,5 kvm, hyra 4 557 kr/mån. 
· Radhusvägen 54, 4 rok, 84,5 kvm, hyra 4 557 kr/mån. 
 

Vid intresse, kontakta Helena på Bodenbo, 0921 - 578 80. 


