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 Edeforsbygden

Ordförande har ordet

Edeforsbygden Vision 2030 knyts ihop

Nu närmar vi oss jul med stormsteg 
och mitt första år som ordförande i 
Edek har snart gått.

Det har varit ett spännande och 
lärorikt år med gott samarbete med 
tjänsten och övriga styrelsen.
Har just fått i min hand slutprodukten 
för Vision 2030 ett mycket mustigt 
och bra innehåll som jag hoppas 
ska leda till mycket bra för oss i 
Edeforsbygden.

I skrivande stund så arrangerar 
Edek en Abba fest på Edeborg som 
kommer gå av stapeln lördag den 13 
november, en rolig och fin hyllning 
till Abba som just gjort comeback.

Ett av de alla medborgarförslag 
som kommit in har vi nu sjösatt, vi 
bjuder in politiker och tjänstemän 
i ledande ställning i kommunen för 
ett företagsbesök och spontana 
samtal över en kopp kaffe på edek. 
Kommunalrådet Johan Gröhn har 
redan varit på besök den 9/11. 
Den 14 december är det dags för 
Claes Nordmark att besöka oss.

Har ni förslag och idéer på 
spännande projekt tveka inte att 
höra av er till edek. 

Med juliga hälsningar 
Mikael Midbjer 
ordförande Edek

 

Projektet Edeforsbygden 
Vision 2030 har under ett 
drygt år kartlagt vad boende, 
föreningar och företag i 
bygden ser som viktiga 
värden och resurser, och hur 
man önskar att bygden ska 
utvecklas mot 2030.
Nu är analysen klar och 
resultatet presenteras i 
rapporten Att nyttja det som 
finns. 
Den kommer att delas ut till 
alla hushåll och även finnas 
att hämta på Servicepunkten.
Eftersom det insamlade 
materialet från enkätsvar, 

intervjuer, workshops och 
möten är så omfattande 
att allt inte kunnat tas 
med i rapporten. Kommer 
fördjupande texter att 
kunna laddas ner från 
Edeforsbygdens hemsida.
www.edeforsbygden.se  

Edek vill tacka alla som 
bidragit med kunnande och 
idéer till den vision och de 
prioriteringsförslag som 
tagits fram!

Servicepunkten och Edek

På Servicepunkten finns nu 
en helt fantastisk butik som 
främjar kreativa skapare. 
Det är stickat, Röllekaolja, 
ägg, tavlor, smycken i tenn 
och glas, sopkvastar och 
potatispetare. 
Vi på Servicepunkten 
tar ingen provision utan 
alla intäkter går direkt till 
kreatören. 
Har du något du skulle vilja 
visa eller sälja hos oss, hör av 
dig eller kika in. 
Under november har även 
Linda Enberg börjat hos oss 
och hon jobbar på 

Servicepunkten. 
Edek är delaktiga i två 
arbetsgrupper, den ena rör 
Badhuset och den andra 
Kläppgården, arbetet 
fortsätter framtill jul med ev 
förlängning. 
Edek i samarbete med 
Bodens Kommun arrangerar 
25/11 en föreläsning i 
mentalhälsa och hållbarhet, 
kostadsfri för besökarna. 
Varmt välkommen in till oss 
när ni har vägarna förbi! 

Med varma hälsningar
Matilda och Linda

 Foto Johan Jansson

Näringslivs nytt i Edeforsbygden 

Vi säger GRATTIS till Arctic Bath som har utnämnts till Årets bästa hotell-SPA i Sverige och till Svantes 
Vilt & Bär som har fått ALMIs och Region Norrbottens näringslivspris.

Storklinten växer – det satsas stort på både boende och backar. Mer om detta på nästa lokala 
företagsfrukost!

Nytt liv i Hamréns cafélokal – Svantes Vilt & Bär öppnar showroom, servering och mötesplats med 
vilttema. Målet är att ha ett nytt ställe där bygdens folk och turister kan mötas under trivsamma former re-
dan i vår/sommar. 

Presstjänst – Det händer massor positivt i Edeforsbygden och det ska synas! Varje månad går det ut före-
tagsnyheter till media från vår näringslivsutvecklare. Hör av dig till Anna på naringsliv@edeforsbygden.se 
om du har något spännande att berätta.

Coworking space på Servicepunkten –  På Servicepunkten i Harads finns coworkingplatser att hyra 
för 500 kr ex moms/månad för dig som tillfälligt eller kontinuerligt vill ha en arbetsplats. Du får tillgång till 
wifi, kopieringsmaskin, kök mm. 
En av platserna kommer kunna nyttjas av Bodens kommuns och Boden Business parks tjänstepersoner, 
rådgivare och näringslivsutvecklare på besök i bygden vilket också innebär möjlighet att träffa dem.
Boka din plats eller framför önskemål om det är någon specifik funktion du vill att vi bjuder in, hos 
Matilda på Servicepunkten: 0928-56002, Servicepunkten@edeforsbygden.se

På g

Missa inte! Företagsfrukost i Storklinten 10 december kl 07.30-9.00. Julfrukost med tema ”från jord till 
bord”. Begränsat antal platser, förbokas på servicepunkten@edeforsbygden.se.

Besök av kommunalråd, politiker och tjänstepersoner. I november hade vi Johan Gröhn här för 
företagsbesök och medborgarsamtal. 14 december är det Claes Nordmarks tur. Dropin och kaffe med prat på 
Servicepunkten kl 14.15-16.00. 19 Januari kl 14.15 finns Arbetsmarknad- och utbildningsnämdens ordföran-
de Johan Lund för medborgardialog på Servicepunkten. 25 Januari kl 13.15 kommer Lilian Jansson alkohol-
handläggare och informerar om utskänking för företag och föreningar. OBS Föramälan krävs. 

Företagsfrukost på Boden Business Park 3 decemer och 14 januari kl 7.45-8.30 
Sänds även live på https://www.facebook.com/bodenskommun

Upphandlingsskolan och Tillväxtresan – för dig som vill vara med på banan när kommunen växer! 
Mer info: www.bodenbusinesspark.se

 

För tips och råd inom företagande, kontakta:
Anna Bergström, lokal näringslivsutveckling, naringsliv@edeforsbygden.se
Michaela Strömberg, Boden Business Park, michaela@bodenbusinesspark.se 
Jörgen Nordqvist, Boden Business Park, Jorgen@bodenbusinesspark.se
Owe Johansson, kommunens företagslots, owe@cando.nu
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ALLA DAGAR I VECKAN
ÅRET OM!

H A R A D S  B I B L I O T E K

VÄLKOMMEN ATT ANSÖKA
OM PASSERTAGG!

M E R Ö P P E T
0 7 : 0 0 - 2 2 : 0 0

Ansök om Meröppet genom att komma in och skriva under ett användaravtal.
Ni får därefter ett SMS när Meröppet taggen finns att hämta på biblioteket.

 

Hjälper Ditt företag med: 

 Löpande bokföring och redovisning 
 Moms- och skattedeklarationer 
 Fakturering 
 Bokslut 

Jag erbjuder personlig service där vi  
tillsammans hittar vad Du vill ha hjälp med  
– En del av eller hela Ditt företags administration. 

Välkommen att kontakta mig. 

Maria Nilsson 
070-308 05 43 
maria@keramiaekonomi.se 
www.keramiaekonomi.se 

29 November 

Vi tipsar 
varandra 
om böcker.

Harads bibliotek

Frukost finns gratis

BOKTIPSFRUKOST

HARADS

2021

Kl 9:30

Vi vill tacka alla som bidragit 
till den jättefina gärdsgården 
till vår utemiljö på Älvstrands 
äldreboende!

Edefors Hembygdsförening 
Harads By Samfällighetsförening 
PRO i Harads
Svartlås Byaförening
Svantes Vilt och Bär
Harads Byaförening
Juan Handals Fastigheter

/Brukare och personal på Älvstrand
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Maskin & Fritid
Centralt mitt i Harads ligger Maskin & Fritid. 
Dörren plingar ideligen av nya besökare. 
Bybor, förbipasserande, turister, varubud.

Butiken startades 2007 ur ett behov efter att tidigare Järn & 
Sport hade lagts ner. Verksamheten ägs av BOMEK men för den 
dagliga driften ansvarar Anneli Sandgren och Marie Wahlberg 
Eriksson. Till sin hjälp har de också Malin Andersson som 
arbetsprövar och Mohinur Nurmatova.

- Här är det aldrig tråkigt, skrattar Anneli, då hon för stunden 
textar ett födelsedagskort som ska hämtas upp av ett bud, på 
kassadisken där lokala kartor och informationsblad radats upp.

Maskin & Fritid servar alla typer av besökare. Ena stunden tar 
de emot en internationell lyxresenär som vill ha med något 
minnesvärt hem, och i nästa säljs maggot till en pimpelfiskare 
på väg till fjälls, byggmaterial till en lokal fastighetsägare 
eller fina julklappar till en förbipasserande mellan Luleå och 
Jokkmokk. 

Under pandemin upplevde de en ökad lokal handel, även att 
fler långväga kunder hittade dem på facebook och började 
beställa deras produkter. Coronaeffekten med många 
hemmabyggprojekt spillde också av sig positivt. 

Maskin & Fritid är återförsäljare åt bl a Nordsjö och Beijer Bygg 
och kan utöver butiksutbudet ta hem allt i deras sortiment på 
beställning. De är lokalt ombud för Systembolaget. 

De säljer även prisvärda verktyg och samarbetar med ett tiotal 
heminredningsleverantörer, 6-7 olika fiskeföretag och flera 
konsthantverkare. 
”Här är ju livsfarligt att gå in” säger en kund under vårt besök. 
Begreppet ”här finns alltid nåt man inte visste man behövde” 
stämmer gott. 
Ett tips inför julen är att gynna den lokala handeln och Maskin 
& Fritid är ett besöksmål i sig. 
- Titta gärna in här först innan ni åker till stan och handlar, råder 
tjejerna på Maskin & Fritid, som också tar emot Boden Handels 
presentkort och de lokala presentkorten Ededaler.

Tisdagar och torsdag 8.30-10.30  helgfria vardagar
Fd vårdcentralen i Harads 

Harads Maskin och Fritid
0928-10056

Vi finns på facebook

Öppet:
Mån-fre 10-18
Lördag 10-14

Julen närmar sig och adventsfirande med 
fika,ljus, släkt och vänner. En tid fylld av 

värme,
Kärlek och tacksamhet.

Vi har fyllt lilla butiken med mer än vad som
Ryms av allt möjligt. Verktyg, filtar, fiske,
Ljus, köksredskap, Samisk design, knivar,

Handskar, mössor, skor, underställ,
spadar, leksaker, tomtar och troll.

Välkomna in!

Marie, Anneli, Mohinur och Malin

Svartlå Kulturförening
arrangerar i samarbete med 

Bodens kommun

”Prova på akrylmåleri ”
 med konstpedagog 
 Susanna Hellström.

 Vi träffas på Tanken, mittemot skolan i Svartlå 
 4 gånger i december:

 2/12   kl. 13-16
 7/12   kl. 10-13
 9/12   kl. 18-21
 16/12  kl. 13-16  
 Inga förkunskaper krävs. 
 100 kr/ gång inkl. material och fika från Arlette.

 Sista anmälningsdag 30/11.
 För mer info kontakta Susanna på 
 076-839 78 55

Varmt välkommen!

     
 
 

                                    HARADS PRO 

 
                 inbjuder till 
 
        JULFEST  9/12 Kl. 15 
 
                 Edeborg, Harads 

 
        -  Vi serverar mat,dryck,kaffe kaka m.m 

               Anmälan till Lisbeth Karlsson 073-808 55 12 
 
           -   Julklappsleken: Den som vill vara med, tar med 
                sig en julklapp, värde ca 100:- 
 
            -   Lotteri 
 
             -  Underhållning 
 
 
                             VÄLKOMNA! 

 
                 Samarrangemang med   

Provtagning i Harads

Anneli Sandgren    Foto Anna Bergström
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Nybyggen
Kakel och klinker

Renoveringar

 
Nybyggen 

Kakel & klinker 

 Renoveringar 

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

ÄÄllvvddaalleennss  BBeeggrraavvnniinnggssbbyyrråå  

bbaarraa  eetttt  ssaammttaall  bboorrtt  

007700  ––  5577  2255  553311  
wwwwww..aallvvddaalleennssbbeeggrraavvnniinnggssbbyyrraa..ssee  

IInnffoo@@aallvvddaalleennssbbeeggrraanniinnggssbbyyrraa..ssee  

  

Harads fixartjänst

Se hit ni som är 65 + !
Behöver ni hjälp med enklare 
göromål tex, enklare skottning, 
sandning, sopsortering osv.

Den 1 december startar vi upp 
en kostnadsfri service för er i 
Harads, behöver ni hjälp ring 
eller skriv till oss !

Agnes Midbjer 
Harads gruppbostad. 
0730812568

Hos mig går det att beställa smörgåstårtor, 
fikabröd, rawfika, smörgåsar, tårtor mm 
Till fest, vardag, dop eller begravning.
Hembakat med naturliga ingredienser.

Skapar personliga bakverk gjorda med kärlek!

Beställ i förväg, bakar och lagar på beställning.
Kom gärna med förfrågningar.

Mail: godfikabyarlette@gmail.com
FaceBook GodFika By Arlette
Tel: 0702421240

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

NYTT på COOP i Harads 
 
 
Frida Enberg har börjat som ny butikschef hos oss 
eftersom Viviann Karlsson slutar för att gå i pension. 
 
Frida är varmt välkommen in i `gänget` 
         
       
 
       Våra öppettider       Avvikande tider 
Må-fr      09:00-19:00      Julafton       09:00-14:00 
Lördag    09:00-16:00      Juldagen      11:00-16:00 
Söndag   11:00-16:00      Nyårsafton  09:00-16:00 
                                            Nyårsdagen 11:00-16:00 
  
 
Vi önskar ALLA Hjärtligt välkommen in till oss 
Frida, Viviann, Inger, Carina, Lasse, 
Kerstin, Marie & Sarah. 
 

Konstutställning med Jatte Eriksson Tack-Tack-Tack

Edefors kyrka 
20/11- 05/12.2021

 Välsignade landskap
Öppettider 
Måndag 13-15
Onsdag 17-19
Torsdag 13-15
Lör & sön 14-16

Efter 25 år på Coop,13 år som säljare och 
12 år som butikschef. 
Står jag inför en ny utmaning `pension´.
Det jag kommer att sakna är mina kollegor
och inte minst ALLA fantastiska 
kunder/medlemmar som jag har haft 
förmånen att få dela mina arbetsdagar med.
Så ett stort TACK till er ALLA!! 
sköt om er och ha en god jul & ett gott nytt år!

/ Viviann

Storklintens resturang
10 december kl 7.30
Tema från jord till bord
Värd Edek
Anmälan till Servicepunkten@edeforsbygden.se

Sevärdheter
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Martallen och Luleälven 

Vid klinten sågs han trona över dalen
där älven rinner seg och utan ord
en ensam martall i den tömda salen
med rötter i den magra myllans jord
förvissad om att världen blivit galen
och mänskosläktet ägnar sig åt mord
Än stod han där, den forne patriarken
Vid stupet vakade han fast i marken

Han stod där när en envis yxas klinga
för länge sedan högg en mogen stam
när starka nävar lät sin bila svinga
mot klintens urtidsträd på bergets kam
När nya tidens rovdrift skulle tvinga
nya män att inte känna skam
så blev han ändå kvar där intill randen
och höll sig bergfast hårt i grus och sanden

Och älven nedanför var tallens syster
en gång en ivrigt dansande ung mö
numer apatisk, sömnig, trög och dyster
ej längre älv, men ändå inte sjö
från hennes hy man skönjde ingen lyster
hon levde inte – men fick inte dö
då hennes vedermödor gav sekiner
så slavade hon fram genom turbiner

En vind som vaknat vräkte sig mot kanten
och fick ett grepp i tallens vida topp
med åskans knall så rämnade giganten
och först i systerns famn så tog det stopp
där flöt han fälld, den forne eleganten
och omsluten av systerns svala kropp
bars han iväg tills det han stötte stammen
mot den gråa hårda kraftverksdammen

Johan Jansson 

Poesi från Edeforsbygden 

Poesi från Tankeborgen

Under hösten har elever i F-3 arbetat med pro-
jektet ”I ordens värld”. -Som andra skolor fick vi 
boken En bro av poesi från Svenska Akademien, 
berättar Britt Nyberg, lärare på Fritids. Alla 
6-åringar och några elever i åk 1-3 har varit med 
och skrivit. Barnen har läst upp sina texter för 
varandra och även ritat till. Här följer ett urval 
(som lottats fram), och resten kan läsas på Ede-
forsbygdens facebooksida. Tack alla elever som 
låtit oss ta del av era ord!

Vilken tur att jag lever.
Vilken tur att det finns papper att rita med.
Vilken tur att det finns nya leksaker
att leka med.

Tea Forsberg

I huset på berget finns en liten bebis som är död.
En get springer runt berget.
En människa såg getbajs.

Pontus Eriksson

Jag hoppas att jag lär mig
gånger. Och jag hoppas att se
min mormor igen.

Raneem Alnajjar

Solens strålar är så
starka och fina.    en fågel flyger
med sina vingar    så stora och fina.
om jag hoppar     så når jag
fågeln högt på skyn.  jag
känner mig glad när jag
rör fågeln men den blev bara
rädd.

Signe Henriksson

Grattis Tea, Pontus, Raneem 
och Signe. Ni är vinnare av var 
sitt skriv-set!

 Marknadsförsäljning 
 Luciatåg 
 Fiskdamm, lotteri, julmusik 
 Adventservering med hembakat bröd 

 Jultomten kommer med julklappar till barnen 

 Försäljning av hamburgare och varmkorv 

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

  

JJuullmmaarrkknnaadd    
ppåå  EEddeebboorrgg  

 

Lördag den 4 december  
kl 11.00 – 15.00  

 
 
 
 
  

  
  

                
 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

       Harads Byaförening 

VVaarrmmtt  vväällkkoommnnaa  ttiillll  eenn    
ssttäämmnniinnggssffuullll  aannddrraa  aaddvveenntt  !!  



No. 103 

12

vinter 2021/22

Edefors församling  
December Januari 21/22 
5 december kl 11.00 Gudstjänst i församlingshemmet. 
Andreas Printz och Karin Sandling. Efter gudstjänsten 
serveras en enkel kyrklunch till förmån för SKUT.

12 december kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Harads 
Missionskyrka. Anders Stenman, Andreas Printz mfl.
.
12 december kl 14.00 Byagudstjänst i Storsands byastuga. 
Anders Stenman och Karin Sandling

13 december kl 08.30 Harads skolas luciafirande i kyrkan.

19 december kl 18.00 Söndagsmässa. Anna Ahlström Nilsson 
och Lena Engvall.

22 december kl 18.00 Vi sjunger in julen! Julkören i Edefors 
under ledning av Andreas Printz. Glögg och pepparkakor.

24 december kl 23.30 Julnattens evangelium. Anders 
Stenman och Andreas Printz.

6 januari kl 18.00 Trettondagskonsert. Andreas Printz, Carl 
Anders Markström mfl.

9 janunari kl 11.00 Söndagsmässa. Anna Grenholm och 
Andreas Printz.

För övriga gudstjänster under jul och nyår hänvisar vi till 
Överluleå kyrka.

Körverksamhet och barnverksamhet startar upp igen för 
våren under vecka 3 och 4. Håll utkik efter lokal annonsering, 
Bodens gratistidning samt på vår hemsida eller facebooksida! 

Med reservation för ändringar. Se predikoturerna NSD och 
NK, lokal annons eller hemsidan.
www.svenskakyrkan.se/boden 

Julklappsbekymmer?
I ett skåp i församlingshemmet kan du hitta en hel del 
stickade alster som handarbetsgruppen gjort, och även 
annat smått och gott. 
Allt till förmån för Act Svenska kyrkan. Varför inte boka 
in ett besök, där finns en hel del julklappstips! 

Söndag 12 december  kl 11.00 Ekumenisk Gudstjänst  
Anders Stenman, Andreas Printz medv. Servering

Sönddag 26 december kl 11.00  Gudstjänst 
Offer för mission i andra länder. Servering

Söndag  27 februari kl 11.00  Ekumenisk Gudstjänst 
Anders Stenman Servering

Söndag 3 april kl. 11.00 Ekumenisk pulkgudstjänst i Klusån servering

Söndag 17 april kl 11.00  Ekumenisk Gudstjänst i Edefors kyrka 
Anders Stenman

Måndag 18 april Annandag Påsk kl 11.00 Gudstjänst

Harads Missionskyrka  
Vinter, vår 21/22

Annonsera i Edenytt

Ett oslagbart sätt att få ut 
Ditt budskap till alla hushåll i 
Edeforsbygden, till ett bra pris!
 
Mejla ditt annonsmaterial till 
servicepunkten@edeforsbygden.se 
eller ring 0928 - 560 02.
 
Manusstopp för nästa nummer av 
Edenytt 10 februari 2022
delas ut månadsskiftet februari/mars.

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

Adventskalender!

Bakom köksdörren till församlingshemmet kan du även 
i år hitta vår adventskalender!
Varje dag från första advent fram till julafton byts 
”luckorna” ut och varje dag finns också ett uppdrag som 
vi hoppas du vill utföra.
Och sist men inte minst – varje dag kan du samla en 
bokstav, som i slutändan ska bilda en mening.
När du listat ut svaret så skriver du ner det tillsammans 
med ditt namn och telefonnummer, så har du chansen 
att vinna ett litet pris!


