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oktober 2020 



Luleälvdals  
Begravningsbyrå   

    

i  Harads och Boden  
 

Bara ett samtal bort    

070 - 572 55 31  
 

www.alvdalensbegravningsbyra.se 

Jag finns på 

Edeborgsvägen 1 i Harads 

och på Övre Svartlå 70  

Varmt  

Välkommen! 

 

 

Vi är våtrumscertifierade 
Christian, Alexander och Axel    

070 - 688 80 83 

haradsbygg@telia.com 

Vi utför  
 nybyggnationer  
 ombyggnationer 
 renoveringar 
 kakel och klinker 

 

 
Maskin- och verktygsuthyrning 
 

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) 
 Vedklipp med 7 meters transportband 
 

För mer info: 
 

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

www.ll-teknik.se  

Info från Harads IF 
 

EFTERLYSNING! 
Vi har nu startat inomhusträningar MEN saknar engagerade 
ledare. Nu söker vi dig som kan tänka dig att hjälpa till med  
träningarna för våra barn och unga.  
 

Du som är ungdom, eller du som är lite äldre, kan du tänka dig 
att lägga ner en timme i veckan?  
Kontakta Karin 070-631 05 36 för mer info. 
 

Våra träningstider är tills vidare: 
PF 9-12 år Måndagar 17.30-18.45 
PF 6-8 år Onsdagar 17.30-18.30 
Det finns även en tid på tisdagar 16.30-18.30 men den har vi  
inte starta med ännu. 
 

VÄLKOMMEN PÅ FÖRÄLDRAMÖTE!  
i sporthallen måndag 5 oktober kl 18.00 för att berätta lite om 
träningarna och ev futsal-matcher under hösten och vintern.  
Viktigt möte för alla föräldrar till barn 6-12 år som är  
intresserade av inomhusträning!! 
 

Vi säljer starka fryspåsar från  
Ölandsplast! 65 kr/förp.  
Kontakta Karin 070-631 05 36  
eller gå in på  
Maskin och Fritid där de finns. 
  

Tack för ditt stöd!  



 Nybyggen 

Kakel & klinker 

 Renoveringar 

Kontakta mig för kostnadsfri offert. 
 

Peter 070 - 600 52 57   sab@telia.com 

Biblioteket har nytt telefonnummer: 070 - 202 11 79. 

Öppet måndagar kl 13.00 - 18.00. 
 

Välkomna in! 

 

 

Filmklubben kommer att visa filmer under  
hösten, med en publikbegränsning på 50  
personer. Nya medlemmar välkomnas! Som  
medlem har du/ni fritt inträde vid alla filmer hela 
året. Kontakta Jonas Nyström, 073-836 83 77.  
 
Det går även bra att betala in medlemsavgift på 
150 kr per år och familj på bankgiro  
5862-3935 eller Swish 123 288 59 60.  
Ange namn och antal familjemedlemmar.  
 
De som har Facebook får  
information om datum och filmer. 
Annars uppger ni mejladress och 
får information den vägen. 

 

 

  Månadens Ros 
 

  Vill jag ge till mina grannar Maria och  
  Peter i Svartlå. Tack för bostadsförmedling,   
  hjälp med överhettade element och en  
  överintelligent tvättmaskin, och inte minst   
  för ert goda partyhumör! 
 

  Marianne 

 

HARADS 

 

Nu är jakten igång och hos oss  

hittar Du godsakerna att ta med 

till skogen, eller till middagen  

efter jaktlyckan. 

Vi har även höstljung  

och  påminner om  

kanelbullens dag den 4/10. 

 

 

 

 

Trevlig höst! 

önskar Viviann med personal 

HARADS MASKIN OCH FRITID 

0928-10056 
Vi finns på  fåcebook 

 

        Hä rligä hö stmö rker med tä ndä ljus, 
             vä rme frä n käminer öch eldstä der, 

        bö cker öch skögsdägär med 
             hö stens ällä väckrä fä rger. 

  
 
 

Vi hår måssor med tåpetbo cker, nyå få rgkårtor, 
lister, socklår och foder. Isolering och 
fo nstertå tning, gårdinstå nger mm. 

 

Lyktor, båtteriljus med timer, steårinljus med 
och utån doft. Lite nytt inom heminredning och 

Rolf Lidbergs trollmotiv på  muggår,  
fo rklå den, vå skor,  
pånnlåppår mm. 

 
Välkomna in! 

 

Mårie, Anneli och Bill 



KULTURLIV 
Det kom in 77 härliga bilder till fototävlingen på Instagram med hashtaggen #hemesteredefors.  
Tack alla fantastiska fotografer! Det blev inte lätt för juryn att utse vinnarna, men efter  
svettig överläggning kan vi nu presentera dom. Gå gärna in och titta på alla bidragen!  
Vinnarna är välkomna att hämta sina priser på Servicepunkten vardagar kl 10.00-14.00 

Foto: Saba Mohajeriaghmiuni  

Foto: Agnes Midbjer 

Foto: Johan Bergström Ek 

1:a pris: Saba Mohajeriaghmiuni  

Juryns motivering: 

En spännande, poetisk bild som både innehåller en  

lekfull sommarkänsla och dramatisk laddning. 

2:a pris: Johan Bergström Ek 

Juryns motivering: 

Först efter ett tag framträder gräshoppan och får  

bilden av hjortronet att växa till ett oväntat porträtt 

där betraktare och insekt möts öga mot öga. 

 

 

3:e pris: Agnes Midbjer 

Juryns motivering: 

Bilden balanserar ljuvhet och oro på ett  

intressant sätt. Björkarnas susande grönska  

och flimrande skuggor ramar in flickan  

som rör sig mot ett eget äventyr. 



Pilgrimsvandring 

En vacker fredagsmorgon i slutet av augusti samlades ett 15-tal vandrare tillsam-
mans med prästen Lennart Åström som andlig ledare, till en pilgrimsvandring runt 
Harads samhälle. Sträckan var ca 6,5 km och gick både i skog ovanför samhället och 
på öppen mark nere vid älven. Vi gick först upp i skogen fram till utsikten på den s.k 
Klippan. Sedan vandring ned till Ramdalsstranden. Därefter fortsatte vi en nyröjd 
gräsväg efter älvstranden fram till det timrade båthuset vid stranden. Avslutningsvis 
en ny stig upp till Gruppboendet på Betsvägen där vandringen avslutades.  
 
 
 

Under vandringen stannade vi till på flera s.k. Andrum där ledaren 
fördjupade upplevelsen. Denna vandring hade ett Abraham-tema 
från Gamla Testamentet i Bibeln. Vi bjöds på saft och fika av arran-
görerna. Vandringen avslutades med lunch på Treehotel Restaurang. 
Under lunchen var det plats för reflektioner över vandringen. 

Vandringen var kostnadsfri och enligt efterföljande  
enkät uppskattades den. Kanske blir det en fortsättning nästa år.  
Inbjudare var: Eva och Thorbjörn Enberg samt Lennart Åström 

Bio i Harads 

Harads filmklubb har under hösten visat fem filmer och är nöjda med publikantalet trots  
att det varit färre än tidigare. Bioljudförstärkarna är utbytta vilket gör att ljudet nu har en 
bättre kvalitet. Filmklubben kommer under resten av året att köra cirka sex filmer till. Ni 
som är intresserade av att bli medlemmar i Harads filmklubb se separat annons hur ni går 
tillväga.  

Den 27/9 visades filmen Sune - Best Man. Harads byaförening passade på att ställa tre  
frågor till biobesökarna: 

1. Vad tyckte ni om filmen?  

Nora, Lea och Thelma Näzelius och Tian Nyström tyckte att filmen var bra och rolig. Emmy och Lova som 
kom med pappa Nils Näslund, tyckte att det roligt när Bert var busig och rymde när det skulle vara bröllop. 

2. Varför är det bra med bio på Edeborg i Harads? 

Det är nära till bion och det är billigt. Film är roligt att se på bio med popcorn, och man ser bättre på stor 
filmduk än på tv:n hemma. Det är bra att bio finns i byn så man slipper åka till Boden. Positivt att det  
händer något bra i glesbygden. Nils tycker det är trevligt träffa folk och sitta och prata över en kopp kaffe, 
och att de låga priserna är gynnsamt för familjer. 

3. Har ni något önskemål om kommande filmer? 

Nora, Lea, Thelma och Tian vill gärna se Harry Potter och fler filmer med Bert. Emma och Lova önskar  
Trolls 2, och Nils vill se Se upp för Jönssonligan. 

PRO Harads  

PRO Harads hade sitt andra medlemsmöte för 
hösten på Edeborg den 24 september.  
Där samlades 30 entusiastiska medlemmar som 
åt surströmming, köpte lotter och njöt av trevlig 
samvaro med lagom Corona-avstånd. 

Barnkörläger 

Helgen 12-13 september ordnande Edefors församling ett barnkör-
läger. Ledare var Julia Magnusson och Karin Sandling. Över 20 barn 
i åldrarna 6-11 år deltog. Vi sjöng, bakade pizza, lekte och några 
vågade tom sova över i församlingshemmet! Avslutningen i kyrkan 
på söndagen blev väldigt lyckad med många sjung-glada barn och 
stolta föräldrar. Vi hoppas på att kunna göra om det igen!  



Behov – resurser – prioriteringar - och nya samarbetsformer 

Den 9 september hölls det första i en serie dialogmöten där Edek tillsammans med Bodens kommun bjöd in nyckelaktörer i  
Edeforsbygden för att identifiera behov och resurser och hitta nya samarbetsformer mellan kommun, förenings- och näringsliv. 
Deltagarna var indelade i fyra tematiska grupper: ung/skola, näringsliv; kultur och kompetensförsörjning; boende, infrastruktur 
och kommunikationer, samt fritid och hälsa. Ett gemensamt fokus utkristalliserade sig snart under slutdiskussionen: barn/unga 
och skolan. Utmaningar och lösningsförslag, liksom tankar om nya samverkansformer presenterades och kommer att tas med i  
arbetet med den lokala handlingsplan som växer fram under året. Fler samtal och workshops planeras under hösten med olika 
målgrupper, bland annat elever i grundskolan. Vad är livskvalitet utifrån deras perspektiv, och hur ser deras vision ut av ett 
framtida Edeforsbygden? 

Slutresultatet från projektet kommer att redovisas i 
en rapport med handlingsplan samt en utställning 
under sommaren 2021. Vill du medverka med dina 
tankar och idéer? Lämna gärna dina förslag i vår 
idélåda på Servicepunkten eller fyll i 2030-enkäten 
som också finns där. (Olika versioner för barn, unga 
och vuxna.) Och är du fikasugen så fyll i enkäten på 
Gulf så bjuder vi på kaffe med dopp! 

Vision 2030  

Edenytt: Hej Annie och Keith! Ni är konsulter inom samhällsplanering, ledarskap och kommunikation och är inkopplade i arbetet 
med Edeforsbygden Vision 2030. Vilka är era roller? 

Annie: Min roll kommer främst att vara att kartlägga olika typer av resurser, och tillsammans med de övriga i projektet analy-
sera dessa och se hur de kan bidra till en önskad utveckling 

Keith: Min roll är att jobba som processledare med kommunikation vid t.ex dialogmöten. Det handlar om att skapa trygga och 
kreativa möten där alla känner sig engagerade och delaktiga. Det är viktigt att skapa en tillåtande miljö där alla kan bidra och 
inse vad de kan vinna på att samverka. Jag kommer även att stödja styrelsen i Edek när det gäller hur de kan jobba med roller 
och ansvar. 

Edenytt: Om någon frågar vilket värde ni skapar i projektet för alla som bor i Edeforsbygden, vad svarar ni då?  

Keith & Annie: Projektet heter Vision 2030 för att det är framtidsinriktat. Vi hoppas kunna bidra med att tillsammans med andra 
lägga grunden för det goda livet i en hållbar bygd. 

Edenytt: Vad har liknande initiativ inneburit för andra bygder? 

Annie & Keith: Svårt att svara på, det är olika beroende på hur 
process och engagemang som byggs upp i ett projekt kan leva  
vidare. Vi hoppas kunna bygga en struktur för samverkan mellan 
föreningsliv, företag och kommunen och att den strukturen håller 
över tiden. Många projekt har gjorts på många platser. Det är  
viktigt att förstå att framgång bygger på de mångas engagemang, 
förankring, och tillit mellan inblandade parter. 

Kontakta oss gärna, 
Keith Sivenbring:  keith@arnqvist-sivenbring.se, 0730-50 43 00 
Annie Arnqvist:  annie@arnqvist-sivenbring.se,  070-211 61 42 

Edenytt: Tack! Vi återkommer till er lite längre fram för att höra vad som gjorts och är på gång!  



Reflektioner från dagen av Saba Mohajeriaghmiuni: 

En av de goda svenska sedvänjorna är omtanken om naturen. Sedan jag kom till Sverige har jag sett många skyltar i olika områden som satts 
upp för att hålla Sverige rent. Jag har trott att detta är detsamma som i många andra områden i världen som genom olika symboler uppmanar 
människor att hålla miljön ren. Först för en vecka sedan förstod jag att det finns en unik dag i Sverige när alla människor tillsammans städar sitt 
grannskap och naturen. Det var fantastiskt för mig. Så jag berättade det för min son som är intresserad av att vårda och respektera naturen, 
han blev väldigt ivrig och bad mig att ta honom med mig när den dagen kom. Tyvärr kunde jag inte vara där i tid men jag gillade verkligen sam-
arbetet och enheten bland människorna som städade. Det var ett av de sällsynta ögonblicken i mitt liv när jag kände att jag som människa är 
en del av denna natur, inte överlägsen den, och att jag verkligen är ansvarig för den. 

Älskade Älv 
 

På södra sidan älven 

står skogen på rad 

i mörkgula uniformer 

som en strikt kavalkad 

och höstvinden basunerar ut 

sina väldiga blås 

Och Älven krusar sig 

i silverblanka vågor 

Tänk så bra det är 

att älven finns 
 

Eva Bergdahl 

I nästa avsnitt av podden Alla vägar bär  
till Harads får vi träffa och lära känna beat-
boxaren och mångkonstnären Svante 
Drake. 

 

 ÅRSMÖTE 
 

  Boka redan nu in 22/11  
  kl 16.00 för Harads IF/ 
  Skoterföreningens årsmöte på  
  Allaktivitetshuset i Bodträskfors. 

STÄDNING AV  
SLÖJDLOKALEN  

(inkl. arkivet) 
 

Du som INTE är aktiv i  
slöjden, men har ”prylar” i  
arkivet, virke etc, ombeds  

att ta bort detta.  
 

Torsdagen 8/10 kl 10-12  
finns möjlighet att hämta  
dina ”prylar”, virke etc.  

Ej hämtat kastas. 
 

Gäller inte Hembygdsföreningen  
och Byamännen.  

 
 

PRO Harads/Styrelsen 
 
 

  PS. Vid ev. frågor, kontakta:  
 

  Tomas Harju  
  070-683 59 45 
 

  Lennart Bark-Lindgren  
  070-264 69 73 

Håll Sverige rent 

Tisdagen den 22 september har vi asylsökande och några 
svenskar börjat städa utanför Klippan och upp till Utsikts-
platsen. Vi hittade jättemycket skräp. 

Vi förstår att vi måste ta hand om naturen. Vi tycker om 
att naturen är ren och vi måste tillsammans hålla naturen 
ren. Först tog vi på oss handskar. Sedan tog vi plastsäckar 
och började plocka skräp och 
sopor från marken. Det var 
mycket olika skräp som däck, 
papper, metall, kläder och 
skor. Det är bra att alla går 
och plockar skräp och att alla 
förstår att det är viktigt att 
hålla naturen ren.  

 
Deltagarna i integrations- 
projektet Vän i Harads 



 

Edefors församling oktober 2020 
Söndag 4 oktober 11.00  
Gudstjänst för små och stora. Barnbibelutdelning till församlingens  
4-åringar. Roland Hämphälä, Julia Magnusson, Karin Sandling mfl. Fika 
med kanelbullar efteråt! 

Söndag 11 oktober kl 11.00  
Söndagsmässa. Tommy Persson och Julia Magnusson. 

Söndag 18 oktober kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Edefors kyrka. 
Tommy Persson, Åsa Öqvist, Julia Magnusson mfl. 

Onsdag 21 oktober kl 19.00 Ekumeniskt bibelsamtal i Harads Missionskyrka. Ledare Tommy Persson. 

Torsdag 22 oktober kl 18.30  
Vardagsgudstjänst i kyrkan. Tommy Persson och Julia Magnusson. Sång av barnkörerna. 

Lördag 31 oktober kl 16.00 och 18.00  
Minnesgudstjänst. Ljuständning för de under året avlidna. Tommy Persson och Julia Magnusson. 
OBS! Pga det rådande läget har vi i år två olika tider för minnesgudstjänster.  
Inbjudan till dessa har gått ut till anhöriga till under året avlidna.  

Söndag 1 november kl 18.00 Söndagsmässa i Allhelgonatid. 
 

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. 

Varannan onsdag 13-15 Handarbetsträff för daglediga.  
Vi ses i församlingshemmet 7/10, 21/10, 4/11 och 18/11. Samtal, fika och gemenskap. 

Torsdagar 12-14 Internationellt café på Mötesplats Klippan. Goda samtal och fika. Alla hjärtligt välkomna. 

Torsdagar 17.30–19.00 Himlakul och Körkul, sång och pyssel för dig mellan 3-12 år  

Torsdagar 19–20.30 Projektkör för vuxna! Nytt för i år är att vi övar i kyrkan för att kunna hålla ett större Corona-
säkert avstånd till varandra. Nya och gamla medlemmar varmt välkomna.  
Frågor och anmälan: 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 oktober 2020 
Torsdag 1 oktober kl. 16.30 Samtal, ämne: gemenskap. 

Söndag 4 oktober Gudstjänst Staffan Edin från Ljus i öster medverkar. 

Torsdag 15 oktober kl. 16.30 Samtal, ämne: gudsbild. 

Söndag 18 oktober kl. 11.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard  
Tommy Persson och Åsa Öqvist. 

Onsdag 21 oktober kl. 19.00 Bibelsamtal. 

Söndag 25 oktober kl. 11.00 Installationsgudstjänst för Åsa Öqvist  
i Johanneskyrkan i Boden. 

Torsdag 29 oktober Samtal, ämne: diakoni. 

Lördag 31 oktober kl. 18.00 Musikcafé. 

Annonsera i Edenytt 
 

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.  
 

Manusstopp för nästa nummer av Edenytt är onsdag den 21 oktober. 

Priser:  1/8 sida     165 kr 

  1/4 sida    275 kr 

  1/2 sida    600 kr 

  Helsida  1 100 kr 


