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Att vara medlem i EDEK Vad är det värt? Vad gör dom egentligen?
Jag har nu haft förtroendet att verka som ordförande i EDEK sedan mars 2020. Ett otroligt spännande uppdrag, att få vara med
och jobba med utvecklingen av vår bygd. Grunden i EDEKS verksamhet är att på uppdrag av Bodens kommun driva Servicepunkten.
Här finns klara och tydliga direktiv av vad som ingår i uppdraget. Vi har även ett uppdrag att driva näringslivsutveckling. Maria
Nilsson, samhällsvägledare har jobbat på Servicepunkten i 8 år. Marianne Strand är projektledare för Vision 2030 och Charlotta
Lennartsdotter är vår verksamhetsledare. Det är de ni oftast möter i fronten. Sen tar vi tillfälligt in personer/företag beroende
på hur behovet ser ut, som gör microuppdrag.
Verksamheten bygger på att vi jobbar med små och stora projekt, där vi själva måste söka finansiering.
Vill gärna visa föreningens ändamål sedan starten. När ni läser detta, så förstår ni, att vi kan inte göra detta ensam. Vi behöver
hjälp, engagemang, jobba tillsammans. Vi behöver inte alltid tycka om samma saker eller inte heller vara överens alla gånger,
men vi behöver er för att lyckas. Vi behöver era tankar om vad som kan bidra till utveckling och göra vår bygd attraktiv.
Vi måste också jobba över föreningsgränserna, för att se vad vi kan samverka om. Inbjudan kommer.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och kulturella intressen genom att:








samordna och driva samhälls- och näringslivsprojekt i Edeforsbygden.
bistå med rådgivning och samordning av utvecklingsresurser.
medverka till samverkanslösningar och skapa nätverk mellan företag, föreningar, organisationer och boende i Edeforsbygden.
initiera och genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser inom områden av gemensamt intresse för bygden .
uppmuntra till att nya verksamheter/affärsidéer etableras och ges utrymme till att utveckla.
aktivt marknadsföra bygdens olika resurser.
fungera som Edeforsbygdens samlade röst/organ för samhälls- och landsbygdsutvecklingsfrågor - politiskt obunden

Väl mött
Britta Jonsson Lindvall

JOKKMOKKSKOR
på Edeborg
torsdag 29/10 kl 10-19
fredag 30/10 kl 10-17
 Vinterskor
 Underkläder
 Väskor
 Strumpor

Vi har
JÖRNKÄNGAN

 Handskar

Allt som behövs för
en kall vinter.

VÄLKOMMEN!

KULTURLIV

Alla vägar bär till Harads
I nästa avsnitt av podden Alla vägar
bär till Harads får vi träffa och lära
känna manusförfattaren och filmregissören Jonas Selberg Augustsén

Integrationsprojektet Vän i Harads plockar lingon.
Reflektioner från dagen skrivna av Sabircan Göktug, Dildar Göktug, Ali
Moradi, Razie Karimi och Razie Rasouli:
Det var en dag i slutet av augusti. Vi hade beslutat att gå till skogen
och plocka lingon. Jag plockade lingon, och kände mig jätteduktig, jag
hade hört att det var lite svårt. Men jag hade blivit nöjd med mitt
arbete eftersom jag hade plockat lingon för första gången.
I dag gick jag ut och plockade lingon med mina vänner. Vi plockade
lingon i skogen. Det var varmt väder. Det här jobbet var tröttsamt
men roligt.
Jag plockade lingon, sedan kokade jag sylt med dem. Mina barn älskar
lingonsylt. Jag blev trött.

Handarbetsträffen i Svartlå
Varje onsdag träffas ca 10 glada damer i byalokalen Nornan i Svartlå för att
handarbeta tillsammans. Träffarna har pågått utan avbrott sedan starten
1997 och bedrivs i Svartlå byaförenings regi. I början var dom ca 20 deltagare
och hantverket har under åren bestått av allt från stickning och virkning till
vävning och broderi. Det har också varit välkommet att ”bara” umgås över en
kopp kaffe utan något arbete i händerna.

Gymnastik för barn och ungdomar i Svartlå
På måndagar klockan 18.00 är det barngymnastik i Svartlås gymnastiksal och även innebandy för de äldre senare på kvällen. Aktiviteterna drivs
genom Svartlå IK. Lina Enberg, som är initiativtagare och leder grupperna, tycker att det är viktigt att det finns något att göra för barn och unga
ute i byarna. Det är ett bra och kul sätt att träffa kompisar på och samtidigt utöva en fysisk aktivitet.
I vintras när hon drog igång det här var det ungefär 6 barn som kom, och tre av dom kom varje måndag. Det gick lite segt i början men hon ville
inte ge upp direkt, och nu när de varit igång några månader kommer det fler deltagare, nu är det alltid minst 10 barn och de senaste fyra måndagarna har det varit 17 stycken totalt. De äldre från 6 år brukar komma redan vid 18.00 även fast aktiviteterna är anpassade för de yngsta upp
till 5 år fram till 18.40. De äldre tycker om att vara med och leka med de yngre, hjälpa och visa dom saker och nya lekar.
Kl 19.30 börjar innebandyn för barn och ungdomar från 13 år och uppåt. Då kommer
ofta även vuxna över 18 år, men Lina vill inte sätta en gräns från 18 år för hon tycker att
alla ungdomar ska känna att de är välkomna, tanken med allting från början var ju för
deras skull. Man behöver inte komma varenda gång, om man vill kan man komma
någon gång då och då men Lina vill att alla ska känna sig välkomna. Ibland blir det inte
bara innebandy, utan också basket, och pingisbordet som finns vore också kul att
nyttja. Men för det mesta blir det innebandy och det är superkul!
Så till alla er som har möjlighet, tid och lust, VARMT välkomna att delta på måndagarna!
Hoppas vi ses, hälsar Lina.

Företagshotellet Tanken i Svartlå 10 år
Företagshotellet Tanken i Svartlå är en av bygdens naturliga och kreativa mötesplatser, i hjärtat av
Svartlå by, mitt-emot byns skola. Huset har en historia både som telegraf och privatbostad. För 10 år
sedan tog den ekonomiska föreningen SSEK, som även driver byns skola, förskola och fritids, över
fastigheten och renoverade den till ett företagshotell.
Syftet från början var främst att erbjuda arbetsplatser för föräldrar till elever på
byns skola, för att få fler att stanna och flytta hit. Flera av de föräldrar som då
valde att stanna i byn är fortfarande kvar i huset. Här huserar idag 6 hyresgäster
- Daniel Nilede med företaget Dianthus, Anna Bergström med Nordskribenten,
Susanna Hellström, inredare och konstpedagog, Maria Sundén med distansarbetsplats för Skogsstyrelsen, skolans syslöjd samt byns vävgrupp. Här har även
Kajsa Sandström en försäljningshörna av te, kaffe, choklad och andra godsaker.
Under rådande tider har det officiella 10-årsjubileumet av företagshotellet skjutits på framtiden med
förhoppning om ett firande under våren 2021. Men ett begränsat öppet hus med "disco och scones"
hölls nyligen med mycket nöjda både besökare och värdar. Ett resultat av besöket blev förutom mätta
magar och glada skratt också ett inslag i Sveriges Radio P4 om gruppen Svartlå Stickar och Skickar som
har haft Tanken som central punkt för sitt välgörenhetsarbete.
Är du intresserad av att hyra plats på Tanken är du välkommen att kontakta SSEKs ordförande Urban Nyström: 070-603 16 00.

Rörelseglädje och fotbollsträning i Harads
Varje onsdag kl 17.30-18.30 anordnar Harads IF rörelseglädje och
fotbollsträning i Harads sporthall. Här är det knattelaget 6-8 år som
har samlats för att dra igång träningen.

Vision 2030
Edenytt: Hej Hanna och Johanna! Ni är konsulter från SIGMAR Metodbyrå och är inkopplade i arbetet med Edeforsbygden Vision 2030. Vilka är
era uppgifter i projektet?
Johanna: Ja, det känns jättekul! Vi kliver in som externa processledare i projektet och kommer på olika sätt prata med bygdens målgrupp i syfte
att få fatt på vad de ser är viktigt för utvecklingen av Edeforsbygden. För att ett sådant här visionsarbete ska ge så bra effekt som möjligt är det
viktigt att förankra det hos alla berörda. Därför kommer vi jobba både tillsammans med skolelever från
Tankeborgen Svartlå Fria, ungdomar på Fritidsgården och representanter från föreningslivet i Edeforsbygden.
Hanna: För att visa upp arbetet för allmänheten kommer vi lägga stor vikt vid att visualisera och berätta om projektets
resultat och utfall. I början av sommaren 2021 kommer det därför skapas en projektutställning som man kan besöka i
Servicepunkten i Harads. En visuell gestaltning av de olika dialogmomenten och alla de idéer och visioner som vi tagit
fasta på under förankringsarbetet.
Edenytt: Ni arbetar med beteendedesign. Vad innebär det, och kan ni berätta om något projekt där ni använt det och
vad det fått för effekter?
Hanna: Sparbanken Nord kontaktade oss för att ta fram ett nytt skyltprogram till deras nyrenoverade huvudkontor
i Piteå. Målet var att skapa en tydlig och en trivsam, välkomnande besöksmiljö. För att göra det behövde vi naturligtvis Johanna Balogh
Innovationsledare
involvera deras besökare, kunder och anställda i hur de upplever att miljön skulle utformas och anpassas. Resultatet
blev ett skyltkoncept som bygger på bankens unika värdskap och kundbemötande – kombinerat med hög funktionalitet 070 653 88 30
kopplat till fysisk tillgänglighet för både synskadade, seende och nyanlända som inte kan svenska språket. Beteendedesign är på så sätt verktyget för att göra det lätt för bankens besökare att hitta rätt, på ett trivsamt, välkomnande och
inkluderande sätt. Det ger således ett både långsiktigt, hållbart och väl förankrat resultat för verksamheten och dess
besökare och allmänheten i stort.
Edenytt: Ni har fyra råd på er hemsida: Gör saker med passion, samarbeta, omfamna misstag och fira. Varför är detta
viktigt?
J/H: Vår filosofi bygger på att våga göra fel och att misstagen hittar man ofta nya oväntade lösningar, och att se
möjligheter bortom de förväntade svaren. När vi jobbar med saker vi brinner för blir allt så mycket roligare. När vi
dessutom får möjlighet att göra det tillsammans med andra människor som är lika passionerade som vi kan vi nå helt
nya och oväntade resultat. Sist men inte minst vill vi lyfta värdet av att fira – både små och stora framgångar!
Framförallt på regniga tisdagar.
Edenytt: Är det något just nu som ni vill förmedla till våra läsare som berör Vision 2030?
J/H: Vi vill få in allas tankar, idéer och visioner för hur vi kan utveckla bygden. Vi kliver in i ett nytt spännande
decennium, efter en av modern tids kanske mest komplexa omvälvande tidsepoker som, inte minst, kommer innebära
många stora spännande möjligheter för landsbygden och vår norra region! Detta är en möjlighet vi ska förvalta. Därför
är det så spännande att få ta del av ortsbornas tankar för hur vi formulerar visionen framåt – både ur ett historiskt
perspektiv och ett framtidsperspektiv.
Edenytt: Tack! Vi återkommer till er lite längre fram för att höra vad som gjorts och är på gång!

Hanna Weinmar
Innovationsstrateg
070 686 20 07

Världens mest hållbara High-End destination
Britta Jonsson-Lindvall och Bodens kommun driver ett projekt för att Harads med omnejd ska bli världens mest hållbara High-End destination. Processen är igång tillsammans med driftiga entreprenörer
inom besöksnäring och matupplevelser i Edeforsbygden. Den 7/10 hölls en inspirerande workshop av
Helena Godotter Karlberg på Edeborg.

Inbjudan till vår gemensamma värdskapsresa i Harads!
Varmt välkommen till en utbildningsinsats där du som deltagare kommer att få ta frågan om
värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna vidare för att utveckla möten
på riktigt med besökare, kollegor och andra som du är i kontakt med. Vi kommer tillsammans
med Värdskapet Sverige att träffas vid tre tillfällen under november till februari och i workshopform gå på djupet med värdskapsfilosfin alla delar.
Metoden är föreläsningar, egna reflektioner och gruppövningar/dialoger.
Värd och utbildare är Kicki Grunditz Kindvall från Värdskapet Sverige.
Läs mer om Värdskapet Sverige på www.vardskapet.se

Datum:
3/11 kl 08:30 – 12:00
21/1 kl 08:30 – 12:00
26/2 kl 08:30 – 12:00
Vi avslutar med lunch
Lokal: Edeborg

Anmälan till Britta på 070-5727752 eller
britta.jonsson-lindvall@boden.se

PRO Harads kopplade upp sig mot Kommunala Pensionsrådet (KPR) och
genomförde ett digitalt sammanträde på Servicepunkten.
Behöver Du hjälp att koppla upp dig för ett digitalt möte, finns möjligheten att boka en tid på
Servicepunkten. Hör gärna av Dig! 0928-560 02, servicepunkt@hotmail.se

Harads Maskin och Fritid
0928-10056

Vi finns pa Facebook

Äntligen kom snon med sitt ljus.
Vi har laddat upp for Halloween med pynt, spindelnat bade svarta
och vita, ansiktsfarg, pumpor och doskallar.

070 - 202 11 79

Tips for fodelsedag och julklappar sa finns
det mycket nya spel, dinosaurier, enhorningar, pyssel, pennor och annat kul.

Valkomna in!
Marie, Änneli och Bill

Biblioteket har öppet
måndagar
kl 13.00 - 18.00.

Välkomna in!

Vi utför





nybyggnationer
ombyggnationer
renoveringar
kakel och klinker

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

Luleälvdals
Begravningsbyrå

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

i Harads och Boden
Bara ett samtal bort
070 - 572 55 31

Varmt
Välkommen!

www.alvdalensbegravningsbyra.se

Julcafé
på Edeborg

Nybyggen
Kakel & klinker

lördag 5 december kl 11-15

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






HARADS
Medlemsmöte
12 november kl 13.00
på Edeborg


Fastställande av verksamhetsplan



Budget



Årsavgift 2021

Älgköttsoppa med tillbehör
Kaffe och kaka
Lotterier
60 kr
max 30 personer
Föranmälan senast 9 november till
Lisbeth Karlsson 073 - 808 55 12




Servering med hembakat julbröd
Julmusik
Lotteri
Julstämning
Presentation av Byabebisar
Kanske Lucia kommer

Ersätter den årliga julmarknaden.
Vi håller Corona-avstånd.

Hjärtligt Välkomna!

Edefors församling november 2020
Lördag 31 oktober kl 16.00 och 18.00 Minnesgudstjänst.
Ljuständning för de under året avlidna. Tommy Persson och Julia
Magnusson. Solist Sarah Johansson. OBS! Pga det rådande läget har vi
i år två olika tider för minnesgudstjänster.
Söndag 1 november kl 18.00 Kvällsgudstjänst.
”Musik till tröst”. Sånger och musik i Allhelgonatid, Projektkören
under ledning av Julia Magnusson. Fiol Sofia Breidenskog-Mikko.
Andakt Tommy Persson.
Söndag 8 november kl 11.00 Söndagsgudstjänst.
Tommy Persson och Kjell Sandberg. Musica Dolce blockflöjtskvartett spelar. Ledare Göran Lindgren.
Söndag 15 novemberkl 11.00 Söndagsmässa. Birgitta Ryås och Julia Magnusson.
Onsdag 18 november kl 19.00 Ekumeniskt bibelsamtal i Svartlå Missionskyrka. Ledare Tommy Persson.
Torsdag 19 november kl 18.30 Vardagsgudstjänst i kyrkan. Tommy Persson,
Julia Magnusson och Andreas Printz. Avslutning för barnkörerna Himlakul och Körkul.
Söndag 29 november kl 11.00 Gudstjänst på 1:a advent.
Anna Ahlström-Nilsson och Adventskören under ledning av Julia Magnusson.
Vi avvaktar och ser hur det blir med det traditionella advents-fikat i församlingshemmet.
Vi får naturligtvis förhålla oss till de rekommendationer som finns.
Tisdagar 10-12 Liten och Stor i församlingshemmet, för dig som är dagledig med små barn.
Vi sjunger, pratar, leker, pysslar och fikar tillsammans. Ingen anmälan.
Torsdagar 17.30-18.45 Barnkörerna Himlakul och Körkul, i församlingshemmet.
Torsdagar 19–20.30 Adventskören övar i kyrkan, tre torsdagar i november för att sjunga i kyrkan på 1:a advent.
Välkommen! Frågor: Julia Magnusson 0921-775 16 eller julia.magnusson@svenskakyrkan.se
Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och NK, lokal annons eller hemsidan www.svenskakyrkan.se/boden

Harads Missionskyrka november 2020
Torsdag 12 november kl 16.30 Samtal, ämne: Frälsning
Onsdag 18 november kl 19.00 Bibelsamtal i Svartlå
Söndag 22 november kl 11.00 Gudstjänst Åsa Öqvist
Torsdag 26 november kl 16.30 Samtal, ämne: Att vara församling

ÅRSMÖTE
Harads IF/Skoterföreningen håller årsmöte 22/11 kl 16.00
i Allaktivitetshuset i Bodträskfors. Vi bjuder på fika. VÄLKOMMEN!

Annonsera i Edenytt

Priser:

Månadens Ros

Ett oslagbart sätt att få ut Ditt budskap till alla hushåll i
Edeforsbygden, till ett bra pris! Mejla ditt annonsmaterial
till servicepunkt@hotmail.se eller ring 0928 - 560 02.

1/8 sida 165 kr
1/4 sida 275 kr
1/2 sida 600 kr
Helsida 1 100 kr

Vill jag ge till Tezz för
hennes fantastiska arbete
med simskolan!

Manusstopp för nästa nummer av Edenytt är onsdag den 18 november.

Lotta Lennartsdotter

