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 Edeforsbygden

Servicepunkten 

Vad gör dom där på EDEK egentligen?

Företagsfrukost 17 juni –Nu är det vår tur att ha kommunens företagsfrukost på landsbygden igen! 
Denna gång ses vi på Café Lillån på södra sidan av älven, kl 7.30-9.00. Program kommer på facebook.

Företagsdialoger – EDEK har under våren ordnat dialogmöten med alkoholhandläggare, 
energirådgivare samt förstahjälpenkurs för företagare. 

Coworking space och försäljning på Servicepunkten – Hyr en arbetsplats på Servicepunkten. 
500 kr ex moms/månad. Wifi, kopieringsmaskin, kök och kollegor ingår.

Presstjänst – Har du något intressant att berätta om ditt företag, hör av dig för tips till media via vår loka-
la näringslivsutvecklare Anna Bergström på naringsliv@edeforsbygden.se, eller för tips, råd kontakter mm.

På årets näringslivsgala gjorde Edeforsbygden grand slam. Stort grattis till:

Årets landsbygdsföretag - Gulf
Årets tillväxtföretag - Multcon
Årets turistföretag - Arctic Bath
Årets hållbarhetspris - Treehotel
Årets Bodensare - Juan Handal

After work med fokus företagsklimat i Harads 13 juni kl 17.30
Boden Business Park, Företagarna Boden, EDEK och Svenskt Näringsliv bjuder in till en after work med 
fokus på företagsklimat. Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten, går igenom resultatet 
av årets enkätundersökning.
Middag
Bordssamtal - ett stärkt företagsklimat
Plats Hamrénshuset 
Anmälan senast torsdag 9 juni till naringsliv@edeforsbygden.se

Vi behöver få rätt kontaktuppgifter till er, maila oss så vi kan ha en 
uppdaterad föreningslista.
Förening, namn och telefon nr till Servicepunkten@edeforsbygden.se

Här kan du få hjälp med hänvisning och vägledning, turistinformation. Vi 
tillhandal håller service för kopiering och scanning av dokument. Uthyrning 
av Edeborg, Kläppgården, bagarstugan och rastplatsen Forsudden som är en 
gemytlig fricamping med tillgång till en enkel timrad stuga med bord och 
bänkar. 

Välkommen in till oss
Öppettider 
9-14 måndag-torsdag
9-12 Fredag

Nyligen blev EDEK årets lokala utvecklingsgrupp i länet för det arbete vi gör på många plan i hela vår bygd. Här följer lite 
beskrivning av vårt jobb och kom gärna in om du vill veta mer!

Servicepunkten är sedan många år en naturlig mötesplats för alla åldrar och nationaliteter, men också näringsliv, föreningar 
och kultur i vår bygd. 
Det dagliga arbetet på EDEK leds av vår enda anställda som är verksamhetsledaren Matilda Lundström. Hon arbetar heltid, 
50% som verksamhetsledare och 50% som ansvarig för Servicepunkten som är öppen alla vardagar. Till sin hjälp har hon Linda 
Enberg som praktiserar hos oss. Högst ansvarig för verksamhet och inriktningsbeslut är EDEKs styrelse som består av:
Sven-Eric Ersson, ordf
Malin Nilsson, vice ordf
Ledamöter: Patrik Jonsson, Sofia Larsson, Christer Karlsson
Suppleanter: Ann-Sofie Karlsson, Robert Westin

Projekt
EDEK äger 3 aktiva projekt. Idébärarna är projektledare och deras lön finansieras av projekten. EDEK sköter administration och 
ekonomi.
• Kultur Nord - drivs av Charlotta Lennartsdotter och Marianne Strand. Skaparverkstäder, kulturfrukostar,
 länsöverskridande kultursamverkan, stärker kreativa kulturella näringar, utställningar mm. Avslutas sista juni.
• Integrationsprojekt – Integration genom kultur, drivs av samma personer som ovanstående. Pågår våren ut.
 Fortsättning sökt i höst, dock ej klart.
• Förstudie för utveckling av ett skogssamiskt besöksmål i bygden. Idén är ett av många förslag som kom fram på
 en träff inom ramarna för Vision 2030 (som i sin tur var stor del i att Hela Sverige ska leva utsåg oss till årets bygd i 
 länet). Förstudien finansieras av Bodens kommun och Regionen och utförs av Britta Jonsson-Lindvall. Hon har just  
 avslutat ett omfattande besöksnäringsprojekt som ägdes av Bodens kommun med arbetsplats i EDEKs lokaler i nära  
 samarbete med oss. 

Näringsliv
EDEK har ett löpande näringslivsuppdrag åt Bodens kommun. Anna Bergström anlitas på uppdrag för lokal 
näringslivsutveckling i genomsnitt en halvdag i veckan. Inom ramarna för EDEKs näringslivsuppdrag görs också andra 
punktinsatser efter behov för och av våra lokala företagare. 

Besök och medborgardialoger
Vi har organiserat företagsbesök tillsammans med våra kommunalråd och kommunens energirådgivare med efterföljande 
medborgardialog, träff med kommunens alkoholhandläggare och tjänstepersoner från ”budget och skuld”. Alla dessa träffar 
har varit öppna för alla att delta i och har annonserats ut på Edeforsbygdens facebook.
Matilda och Anna har representerat bygden i nomineringsgrupper till Näringslivsgalan och Matilda var även prisutdelare.

Kontakt in och ut i bygden
Utöver detta pågår hela tiden dialoger och möten med Bodens kommuns olika förvaltningar om utbildningar, 
medborgarservice, samhälls- och företagsinformation, information till turist- och naturkartor, ny teknik för paketservice, 
vandringsleder, utveckling av app för föreningarna, samråd lokalt och kommunalt (bl a om Kläppgården), upprättande av 
digitala infoskyltar, kollektivtrafik, beställningstrafik, integration, pressinformation, avstämning med övriga servicepunkter och 
näringslivsstrateger. 
Kort och gott, våra medarbetare är en sammanhållande länk och kontaktpunkt i väldigt många frågor och Matilda är klippan 
och spindeln i nätet.

Utgiven av EDEK (edeforsbygdens 
ek. förening) 
Redaktör, grafisk form och ansva-
rig utgivare 
Matilda Lundström
Tryck GJ offset 600 ex. 
Utgivningsplan 4 gånger per år (vår, 
sommar, höst och vinter) Delas ut till 
boende i post nr 961 78 och 961 90 
Edenytt finns att hämta på Nornan i 
svartlå, Servicepunkten och Bodens 
turistcenter. Den finns även digital 
på hemsidan och via e-post, för mer 
info kontakta Servicepunkten. 

Näringslivsnytt i Edeforsbygden

Föreningar i bygden

Edenytt

Foto Anna Bergström

Text Anna Bergström 
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Årets musikunderhållning på 

LAXHOLMEN 
 
 
 
 
 Midsommarafton kl 14.00 

Mona och Niklas Thornéus 
 
 Lördag 2 juli kl 14.00  

Par om Par, Bodens spelmän 
 
 Lördag 16 juli kl 14.00 

Stig Norbergs orkester 
 
 Lördag 23 juli kl 14.00 

Lennart Ek, Amanda 
Clarin Irländsk musik 

 
 Lördag 30 juli kl 14.00 

Remember 
 
 Lördag 6 augusti kl 14.00 

 Dubbelt Upp 
 

      
           Edefors Hembygdsförening 

 

VÄLKOMMEN  
TILL VÅR  

TRADITIONELLA  
MIDSOMMARFEST  

PÅ 

KLÄPPGÅRDEN   

MIDSOMMARDAGEN 
12.00 –15.00 

 

 Friluftsgudstjänst med Anders Stenman och Julia  

Magnusson kl 12.00 

 Underhållning med Ekaterina Vasilyeva 

 Servering med lax- och renköttssmörgås och fika 

 Försäljning av ”Glimtar från Edeforsbygden” 2022 och 

”Edeforsen och Laxholmen” 

 Lotteri                                                                     
 

 
 

 
Edefors Hembygdsförening och Harads Byaförening  
i samverkan med Vuxenskolan Boden och Bodens kommun. 

 
 

 

      

 

LAXHOLMEN 

MIDSOMMARAFTON 

12.00 – 17.00 
  

MUSIK 14.00 

med 

MONA OCH NIKLAS THORNÉUS 
 

• Sommarcafé med laxsmörgåsar m.m. 
• Midsommarstång 
• Hantverksförsäljning 
• Bild/filmvisning 
• Minnesmonument ”Laxmina” 
• Lotteri, tombola 
• Värnområde naturstig 
• Årets ”Glimtar” 

 
  
 

LAXHOLMEN 
24/6 - 7/8 

 
 
 
 
 

 

EDEFORSBOR! 
 

VI BEHÖVER ER PÅ LAXHOLMEN I SOMMAR  
FÖR ATT PÅ OLIKA SÄTT HJÄLPA TILL  

ATT SERVA OCH TA HAND OM 
VÅRA BESÖKARE. 

 
  DU SOM KAN STÄLLA UPP, KOM TILL  
  KLÄPPGÅRDEN ONSDAG 9/5 KL 17.00 

 

  Vi bjuder på fika och försöker göra ett  
  preliminärt arbetsschema. 

 
         Edefors Hembygdsförening 

”Vill skapa en mötesplats för bygden”

- Det här gör vi främst för bygden, för vi tycker att det behövs 
en samlingspunkt och det har känts tråkigt när Hamréns stått 
tomt, säger Andreas Renberg, som äger företaget tillsammans 
med sina syskon och Juan Handal.
Möjligheten att satsa på en mötesplats med servering 
öppnades när delägaren Juan Handal, som också är 
fastighetsägare, förvärvade Hamrénshuset. Under våren har 
renoveringar pågått i cafélokalen.
- Det blir fokus på mat, dryck och att kunna mötas. Fika ska 
man såklart också kunna där, säger Andreas Renberg.

Prio ett är att få verksamheten i drift med ett basutbud och 
bygga upp det team som ska jobba där. I menyn kommer 
vi hitta smaker från Svantes Vilt & Bär men också nya 
produktidéer så småningom.
Svantes Vilt & Bär grundades 2002 av Svante Renberg som 
hade lång erfarenhet av branschen redan då. 

Deras genuina tillredningsmetoder och smaker av skog 
och fjäll finns idag hos återförsäljare i hela Sverige, på 
välrenommerade restauranger, eko-matkassar och hos många 
privatkunder.  
Traditionella metoder som rökning, torkning och gravning 
har tagits ett steg längre med unika produkter och recept, 
exempelvis deras sjaunjagravning. 
På Svantes arbetar handplockade och platsupplärda 
medarbetare som alla är en viktig del av företaget.

Andreas Renberg och Juan Handal, två av delägarna på Svantes Vilt & Bär, ser fram emot att kunna öppna Hamrénshuset för besökare igen. Målet är att kunna 
ha invigning på Haradsdagen den 11 juni.                    text och foto Anna Bergström

Svantes Vilt & Bär är ett av bygdens största privata 
företag som har funnits här i många år. Just nu är de 
högaktuella med ett nytt steg i företagets historia. 
De ska ge nytt liv i Hamrénshusets cafélokal. 

Foto: H
åkan H

jort

Foto: Håkan Hjort
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Nybyggen
kakel och klinker

renoveringar

Kontakta mig för kostnadsfri offert 

Peter 
070 600 52 57 
sab@telia.se

Sommarstängt
2022

13/6-15/8
Gäller ej MerÖppet

HARADS BIBLIOTEK
  

  HHAARRAADDSSDDAAGGEENN  

  llöörrddaagg  1111  jjuunnii    
  kkll  1111..0000  --  1155..0000  
  ppåå  oommrrååddeett  uuttaannfföörr  
  KKllääppppggåårrddeenn  
  
  
  

  

  

  

  
  

  VVäällkkoommmmeenn  ttiillll  eenn  ttrreevvlliigg  ssoommmmaarrddaagg  fföörr  aallllaa!!  

  HHaarraaddss  bbyyaafföörreenniinngg    
    

PPåå  pprrooggrraammmmeett  ssoomm  vvaannlliiggtt::  
☺ KKaarrnneevvaallssttåågg    

SSttaarrtt  ffrråånn  FFöörrssaammlliinnggsshheemmmmeett  kkll    1111..1155  
☺ BByyaabbeebbiissaarr  
☺ UUnnddeerrhhåållllnniinngg    
☺ AAkkttiivviitteetteerr  fföörr  bbaarrnn  

☺ KKoorraannddee  aavv    
EEddeeffoorrssmmaannnneenn//EEddeeffoorrsskkvviinnnnaann  

☺ MMaarrkknnaaddssfföörrssäälljjaarree  
VViillll  dduu  hhyyrraa  mmaarrkknnaaddssppllaattss  rriinngg  AAnnkkii  VViikklluunndd  007700--226611  0077  7766  

☺ MMaatt  ffiikkaa  oocchh  mmyycckkeett  aannnnaatt  

Det var en gång. 
Och så är man där, blott fyra magiska ord krävs för att transporteras till 
en annan plats, en annan tid och ett annat rum. I en barndom präglad av 
sjukdom låg boken aldrig långt borta till hands. 

Sagans kraft har en sällsam dragning. I tusentals år har människor läst, 
drömt och förundrats. Ett koncept som föddes ur behovet av att komma 
ihåg skulder när de första stenarna ristades.  
”Petyr är skyldig mig 4 kor”. 

Läsning är rätt konstigt. Vi sitter och hallucinerar ner i ett papper i timtal. 
Vrider och vänder oss. Kniper ihop fötterna. Gör miner, skapar röster i 
huvudet. Rättar till täcket eller filten som om textens hemlighetsfulla 
budskap döljer sig under någon av tygets rynkor. En tekopp, en kaka. 

Ändå är det så viktigt. Under mänsklighetens 24 timmar har vi läst en 
dryg timme. Haft bibliotek en halvtimme och tryckpressen i en kvart, 
senaste minuten har fysiska boken blivit totalt omodern i en samtid 
präglad av förståelsen för det skrivna och talade ordet.  

Även om den tryckta boken försvinner så slutar vi inte att jobba, träffa 
vänner och familj. Vi slutar heller inte förstå, värdera och utbrodera i 
skriften och talet för att böckerna försvinner. Språket är lika ogripbart 
som bubblor i badkaret. Frågan är bara hur vi möter språket.  

När jag började min bana som bibliotekarie för snart 8 år sedan såg det 
mörkt ut för en fysisk bokälskare. Läsning i fritt fall. Biblioteket som 
institution knakar och spretar. På den lilla filialen i Harads ramlar jag in. 
Något år innan jag började var det tal om nedläggning, en i ledet.  

Men så hände något, ett tillflöde utan motsvarighet. Vilken David mot 
Goliat! Då måste det finnas ett syfte. Flera meningar. Flera böcker. En 
person som ordnar alla böcker, anordnar evenemang, främjar läslust. En 
trygg plats. Ingen AI som tipsar dig om böcker, inga TikToks, Twitch-
streamers eller snaps som i typisk västerländsk anda ingjuter en känsla av 
grandios självuppfyllelse. 

Staten vaknar och anslår Kulturrådet ”Stärkta bibliotek”. Hyllor på hjul, 
dörrar som öppnas med tagg, böcker som lånas ut genom bara luften. Det 
låter så muskulöst, starka bibliotek. Men kanske är det just det vi ska visa 
oss, i en tid där information är ett sammelsurium. En stark och tillförlitlig 
grund.  

Korgen med garnnystan trillar ner, jag tar upp ett par nystan på måfå. 
Trådarna slingrar sig som en hydra och jag tar fram svärdet och facklan. 
Finns det något svar på frågan: Var det en gång en plats som hette 
bibliotek, där man kunde låsa upp världen med vilken nyckel man ville? 

Trådarna möts. Sjukdom, människor på flykt, David mot Goliat.  
Människor, vänner och familj, evenemang, tillit, världen. 
Utsatthet i samma andetag som gemenskap. Dessa två motpoler utgör 
biblioteket. Eller så sitter jag bara här och svamlar i byggdammet, långt 
efter stängning… vi ses till höst! Det är en gång ett fint litet lantbibliotek. 
Ta vara på det. 

Älvdalens Begravningsbyrå
bara ett samtal bort

070 57 25 531
 www.alvdalensbegravningsbyra.se

info@alvdalensbegravningsbyra.se

 
Nybyggen 

Kakel & klinker 

 Renoveringar 

Kontakta mig för kostnadsfri offert. 
Peter 070 - 600 52 57   sab@telia.com 
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Sommarljus Visfestival arrangeras av Edeforsakademien i samarbete med Bodens kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Gretas stiftelse, BD Pop, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Ateljé Lyktan och Café Lillån. 
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Jokkmokks skor 
Kommer till Harads, vid Coop

tisdag 7/6 och onsdag 8/6 kl 10-18

sommarskor, väskor mm.

Vi har Jörnkängan
070 326 31 91 

HARADS MASKIN 
OCH FRITID

FULL FART MOT SOMMAREN 
NU HAR SOMMARFISKET KOMMIT UPP

OCH VI  HAR EN NY LEVERANTÖR SÅ
KOM OCH KOLLA VAD VI  SKA HA

FÖR SPINNARE HEMMA.

GUMMISTÖVLARNA SULMAN FÖR VUXNA
OCH BARNGUMMISTÖVLAR ÄR BESTÄLLDA

OCH KOMMER IN I  VECKAN.

DET FINNS SPADAR,  KRATTOR,
SOPKVASTAR,  SEKATÖRER,

MARKDUK,  BUSKSTÖD,  VATTENSLANGAR
OCH

KOPPLINGAR.  TRÄDGÅRDSDJUR,
BAMBUSTAVAR,

VÄGGAR OCH KRUKOR ÄR PÅ VÄG IN.

0 9 2 8 - 1 0 0 5
V I  F I N N S  P Å  F A C E B O O K

V A R M T  V Ä L K O M N A  
M A R I E ,  M A L I N  O C H  A N N E L I  

 
 
 

17 juni kl 7.30
Plats Café Lillån, Lillån 1. 
Program och inforamtion finns på facebook @edeforsbygden
Föranmäl er gärna till Servciepunkten@edeforsbygden.se

After work med fokus 
företagsklimat i Harads

 

 

Program:
Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten, går igenom resultatet 
av årets enkätundersökning.
Middag
Bordssamtal - ett stärkt företagsklimat
Anmälan senast torsdag 9 juni till naringsliv@edeforsbygden.se 

 

bjuder Boden Business Park, Företagarna Boden, Edek och Svenskt 
Näringsliv in till en 

13 juni kl 17.30 Hamrens-huset

TACK! 
Jag vill tacka alla som röstat, hejat, stöttat och grat-
tat mig i samband med utmärkelsen Årets Boden-
sare. Det är ofattbart att få den uppskattningen och 
känna folkets stöd i det jag och många med mig 
gör. Och att sen en haradsbo röstas fram till Årets 
Bodensare är ju ännu roligare!
Jag är så glad att jag har så otroligt många fina 
människor runt mig. Tack igen till er alla!
Juan Handal
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Ha en riktigt trevlig sommar & hoppas att vi ses!
Sommarhälsningar från Frida med personal.

 

Sommaren närmar sig och vi har laddat 
upp för fina grillkvällar. 

Hos oss kan du också köpa 
dina sommarplantor, plantjord och 
annat du behöver till trädgården.

 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikande öppettider 
Midsommarafton 09-15
Midsommardagen 11-16

 

Coop Harads

Edefors församling  
Sommar 2022 
Sö 5 juni kl 11.00 Söndagsmässa Birgitta Ryås och Andreas 
Printz

Sö 12 juni kl 18.00 Mopedgudstjänst i Bredåker. Arbetslagen 
från Edefors och Mikaelskyrkan. Välkommen med moped, 
cykel, bil eller gå! Korvgrillning mm. 

Sö 19 juni kl 11.00 Söndagsmässa Anders Stenman och Julia 
Magnusson.

Lör 25 juni kl 12.00 Friluftsgudstjänst på Kläppgården Anders 
Stenman och Julia Magnusson.

Sö 26 juni kl 18.00 Musik i sommarkväll Anders Stenman och 
Lena Stenlund

Sö 3 juli kl 18.00 Söndagsmässa Anders Stenman och Julia 
Magnusson

Sö 10 juli kl 18.00 Gudstjänst Maria Sellin och Julia 
Magnusson

Sö 17 juli kl 18.00 Musik i sommarkväll Magdalena Bergqvist, 
gitarr och Johannes Bergqvist, piano och orgel
Sö 24 juli kl 11.00 Sommarkyrkan spelar och sjunger

Sö 31 juli kl 18.00 Söndagsmässa Ivar Sundström och Andreas 
Printz

Sö 7 aug kl 12.00 Friluftsgudstjänst på Laxholmen Ivar 
Sundström och Karin Sandling

(Med reservation för ändringar, se hemsida eller Facebook)

”Frälsarkrans-vandring” – prova på att gå en kort meditations-
vandring 
med start och mål vid församlingshemmet. 
Den sitter uppe under sommaren och går runt kyrkan och 
kyrkogårdarna. 
Information finns på anslagstavlan vid församlingshemmet.

OBS! Under juli och augusti (v 26-33) håller expeditionen 
öppen endast måndagar. 
Du når oss dock på telefon 0928-108 50 på måndag, onsdag 
och fredag mellan 8-12.
Vaktmästare når du på 0928-108 53 och 108 54.

VÅRA
SPONSORER

Gulf Harads Bensin AB

Svantes Vilt & Bär

Harads Maskin & Fritid

Bomek

Coop Nära Harads

Norbergs El & Rör

Assar Norbergs transport

Mickes Maskin&Däck

LappSimon Boden 

Kött&Vilt

Länsförsäkringar

Europart

Föreningens medlemmar

Forsnäs Bygdegårdsförening
 

E T T  S T O R T  T A C K  T I L L

För gåvor till pimpeltävlingen

 


