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 Edeforsbygden

EDEK – Edeforsbygdens ekonomiska förening

Det har nu gått några månader sedan jag fick förtroendet att verka som ordförande för EDEK. Jag har sedan flytten till Bjässand 
hösten 2020 lyssnat på många i bygden som berättat om vilket fantastiskt föreningsliv som finns. Med juvelerna Tree Hotel, 
Storklinten och Arctic Bath har verkligen Harads och Edeforsbygden lysande möjligheter till fortsatt utveckling till gagn för alla 
vi som bor i bygden och alla våra gäster som har sommarstugor eller besöker våra anläggningar.
EDEK är och borde vara navet för fortsatt utveckling där vi har unika möjligheter. Samarbetet mellan föreningarna, företagen, 
kommunen och alla som bor och gästar Edeforsbygden är en grundförutsättning. 

Grunden i EDEKs verksamhet är vårt uppdrag att driva Servicepunkten med tydliga direktiv från Bodens kommun samt vara 
en informationspunkt för turism i Bodens kommun. Utöver detta driver vi små och stora projekt där vi själva måste söka 
finansiering för att stödja fortsatt utveckling av Edeforsbygden. Ett bra exempel är Vision 2030 där Britta Jonsson Lindvall var 
projektledare och Marianne Strand tillsammans med ett brett underlag av privatpersoner, föreningar och företag i bygden tagit 
fram vår Vision 2030. 
EDEK 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 föreningar, företag, organisationer och boende i   
                 Edeforsbygden 
- Initiera och genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser inom områden av gemensamt intresse för bygden
- Uppmuntra till att nya verksamheter och affärsidéer etableras och ges möjligheter till att utvecklas
- Aktivt marknadsföra bygdens olika resurser
- Fungera som Edeforsbygdens samlade röst och organ för samhälls- och landsbygdsutvecklingsfrågor 

Vi behöver alla samverka för att fortsätta vår resa och utveckla Edeforsbygden, endast tillsammans kan vi lyckas! 
Med de satsningar som sker inom Bodens kommun med framförallt H2GreenSteel och Försvarsmakten har vi idag en unik 
möjlighet till fortsatt utveckling till gagn för alla som bor och verkar i Edeforsbygden. Men som ni alla förstår kan vi inte göra 
detta ensamma, vi behöver er hjälp, engagemang och att vi jobbar tillsammans. 

Med Vision 2030 som grund kan vi fortsätta vår resa. Det är min förhoppning att ni vill vara medlemmar i EDEK och vill 
vara med och engagera er och bidra till utveckling för göra vår bygd ännu mer attraktiv. Låt oss samverka, jobba över 
föreningsgränserna och samarbeta med våra företag i bygden. 
Nedan hittar ni ett inbetalningskort för enskilda medlemmar. Ni företagare och föreningar får gärna höra av er till 
Servicepunkten för att bli medlemmar. 

Varma hälsningar
Sven-Eric Ersson
Ordföranade EDEK 
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Servicepunkten 

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 lokala 
näringslivsutvecklare Anna Bergström på naringsliv@edeforsbygden.se, eller för tips, råd kontakter mm.

På gång under hösten 
Då denna tidning delas ut har höstens första företagsfrukost i Bodens kommun varit och vi har bl a haft en 
träff med IUC och bygdens industriföretag om projektet Hållbar industri i norr. Närmaste tiden erbjuds 
följande:
6 – 22 sept Starta-eget-utbildning i 6 delar (Boden)
Lär dig grunderna i startaegetprocessen, administration, organisation, marknadsföring, bokföring, finan-
siering och försäkring. Kostnadsfri. Mer info och anmälningsformulär på www.bodenbusinesspark.se. 
22 sep 07.30-09.00 Business By Women. För kvinnor som driver, har drivit eller leder företag, eller planerar 
att starta eget. Info och nätverkande. Kostnadsfritt, Bodens kommun bjuder på frukost på Quality Hotel 
Bodensia. 
23 sep 07.30-09.00 Företagsfrukost i Unbyn/Avan
29 sep 12.00-16.00 Tillväxtresan startar ny omgång 4-5 inspirerande och utvecklande kurstillfällen där 
målet är att ge en praktisk insikt kring att leda och utveckla er verksamhet. Målgrupp är företagsägare, före-
tagsledare och ansvariga. Mer info kommer.
7 okt 07.45-08.30 Företagsfrukost i Boden.
21 okt 07.30-09.00 Företagsfrukost i Råneälvdal.
18 nov 7.30-09.00 Företagsfrukost i Edeforsbygden. 

Företagsdialoger
EDEK fortsätter bjuda in till våra uppskattade dialogträffar i olika ämnen. Vi har tidigare träffat energiråd-
givare, haft förstahjälpenkurs, diskuterat upphandling och alkoholtillstånd. Nästa träff blir en kickoff efter 
sommaren och ska handla om hur vi kan mötas och samarbeta mer över branscherna här i bygden. 
Kultur-besöksnäring-industri-fastigheter-handel mfl. Vi återkommer inom kort med datum och plats.
Har du önskemål om något tema att ta upp eller person vi ska bjuda hit, kontakta Matilda och Linda på 
servicepunkten@edeforsbygden.se eller Anna på naringsliv@edeforsbygden.se.

Vi behöver få rätt kontaktuppgifter till er, maila oss så vi kan ha en 
uppdaterad föreningslista.
Skicka; Förening, namn på kontaktperson, telefon nr och e-post 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
9-14 måndag-torsdag
9-12 Fredag
Helgfria vardagar (avvikelser kan förekomma) 

Utgiven av EDEK (edeforsbygdens 
ek. förening) 
Redaktör, grafisk form och
 ansvarig utgivare 
Matilda Lundström
Tryck GJ offset 550 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. 

NÄSTA MANUSSTOPP 

11 November 2022 för dec-feb

Näringslivsnytt i Edeforsbygden

Föreningar i bygden

Edenytt
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Nybyggen
kakel och klinker

renoveringar

Kontakta mig för kostnadsfri offert 

Peter 
070 600 52 57 
sab@telia.se

Älvdalens Begravningsbyrå
bara ett samtal bort

070 57 25 531
 www.alvdalensbegravningsbyra.se

info@alvdalensbegravningsbyra.se

EDEFORSBYGDEN VISION 2030

Att nyttja det som finns 

Arbetet med Vision 2030 skall givetvis fortsätta och det viktigt med fortsatt dialog med alla som var med 
och arbetade fram Vision 2030 samt alla i Edeforsbygden som vill vara med i det fortsatta arbetet. Till 
nästa nummer av Edenytt kommer vi att göra intervjuer under ledning av Anna Bergström för att följa 
upp hur vi på bästa sätt fortsätter arbetet med Edeforsbygden Vision 2030. 
Nedan 2 frågor från Marianne Strand som får inleda frågerundan. 

Alla i Edeforsbygden, föreningar, företag och privatpersoner uppmanas att sända in era frågor, idéer och 
förslag till hur vi allra bäst fortsätter arbetet med Edeforsbygden Vision 2030. 
Sänd in dessa till servicepunkte@edeforsbygden.se eller lämna in era synpunkter till Servicepunkten. 

- Hur ser ni på EDEKs roll i den lokala samhällsutvecklingen?
Svar: Som navet och den organisationen som Bodens kommun har som kanal för att bidra till kom-
munens mål både inom tillväxtprogrammet med focus på landsbygdsutveckling för starkt och växande 
näringsliv samt i strategiska planens fokusområde samhällsbyggande finns ett mål med tydlig politisk 
inriktning att hela Boden skall leva. Arbetet som pågått visar tydligt att dessa tjänster bidrar till Bodens 
kommuns ambition att stärka näringslivet samt service i form av nya tjänster och lösningar på landsbyg-
den. Servicepunkten ger stärkt utveckling på landsbygden och kan därigenom ta på sig ett flertal uppdrag 
utifrån det geografiska områdets förutsättningar och de kompetenser man knyter till sig.

- Vilka förväntningar hade du Britta när du startade Vision 2030? 
Svar: Att engagera människorna i bygden, att delta i processerna, som skulle leda fram till våra
mål med projektet samt skapa ett inkluderande arbetssätt där samarbetet med näringsliv, Bodens 
kommun, föreningsliv, ungdomar samt privatpersoner och asylsökande stärks.
- Att identifiera och strategiskt kartlägga fokusområden för utveckling
- Ta fram en profilering av vår bygd
- Ta fram en strategisk handlingsplan framtill 2030
- Marknadsföra bygden via bla en Hemsida
- Ta fram och marknadsföra Podcast sändningar

Sven-Eric Ersson
Ordförande EDEK



No. 106 Höst 2022

5

Hallå där! Isak Lundholm, Svartlå.
Isak Lundholm är lite av en doldis som håller låg 
profil. Men många av er har förmodligen mött 
honom längs vägen i någon maskin på väg mellan 
uppdrag och gårdar, dygnets alla timmar. Eller 
så har han vinkat glatt från någon åker när ni har 
passerat. 

Han har många strängar på sin lyra och har med sin 
service- och arbetsvilja fått löpande uppdrag både i 
Bredåker, Harads, Boden och Luleå.
- Jag gör lite olika tjänster på maskinsidan och 
investerar allt eftersom, säger han på sin klingande 
pajaladialekt.

Han hamnade i Svartlå genom sin sambo Elin 
Forsberg som är född och uppvuxen här. 
Tillsammans har de ett brinnande intresse för 
gårdsliv och djur och har framtida planer på att 
utveckla ett gemensamt aktiebolag i takt med att 
tid och ekonomi tillåter. 

Just nu har de fullt upp med fyra barn och 
renovering av en äldre gård de har förvärvat mellan 
Svartlå och Bredåker medan de bor kvar i sin villa i 
centrala Svartlå.

De är ett strålande exempel på nya och 
hemvändande driftiga invånare som vi gärna vill
se fler av här i Edeforsbygden. 
Lycka till säger vi från EDEK!

   
Foto Elin Forsberg

                                    Text Anna Bergström  

                        
Foto Elin Forsberg

-Det som är bra med att bo här är bland annat skola och fritids, nära till jord och skog och vänner och bekanta 
säger Isak Lundholm.  
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Följ oss på facebook och instagram för att 
se när biljetterna släpps. Där kan du också 

önska något av dina favoritnummer som vi 
gjort genom åren.

 
www.haradsrevyn.se

facebook @Haradsrevyn
Instagram @Haradsrevyn

 

J U B I L E U M S S H O W  M E D  

PLANERADE SPELNINGAR PÅ EDEBORG HARADS HÖSTEN 2022:
PREMIÄR 12 NOVEMBER 
ÖVRIGA SPELNINGAR
19, 20, 25, 26 OCH 27 NOVEMBER

Äntligen kan vi bjuda in till vår efterlängtade jubileumsshow! 
20 år och lite till har gått sen vi startade Haradsrevyn och nu har vi fått 

vänta 2 år med att fylla Edeborg med era skratt och applåder.
 Som vi har saknat er och scenen!

 

VARMT VÄLKOMNA PÅ TIDERNAS REVY!

I det kommunägda besöksnäringsprojektet ”Världens mest hållbara highenddestination”, finansierat av 
jordbruksfonden, fick Haradsrevyn i uppdrag att skriva, gestalta och spela in ett antal berättelser. 
Med fakta och lokala berättelser som bas vävdes fantasi och verklighet samman till spännande historier i 
både nutid och dåtid. Förutom Haradsrevyns medlemmar medverkade även röster och författare utanför 
gruppen. Bland annat har Bernt Rutströms historia om när ett tyskt stridsflygplan cirklade över nejden 
återberättats med koppling till dagens världsläge. Ni får även höra CO Bergman med dotter spöka i 
Sandträsk, en nysvensk kvinna känna igen sig i Arthur Landfors tankar om hemlängtan och nya rötter, 
bygdens barn inspirera Selma Lagerlöf till boksuccé, nybyggare vid älven omringas av älvväsen som vaktar 
vår älv, gamla stockar skrocka om tider som kommit och gått och Arne Blomgren besöka lavskrikan och 
huggarkojan.
 
Alla texterna finns att höra på Storyspot som är en app du laddar ner i mobilen. De kommer också att ligga 
som ljudfiler på Haradsrevyns youtubekanal.

Berättelser från bygden gestaltade av Haradsrevyn 
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Vill du vara med och utveckla Boden och Norrbotten?  Bli medlem i Centerpartiet. Läs mer på www.centerpartiet.se

Företagsklimat som stimulerar befintliga företag att utvecklas och nya att etableras i hela 

kommunen. Genom ett utvecklat samarbete mellan kommun och företag samt tydligt fokus 

på lokala upphandlingar.

Vinster från utvinning av naturtillgångar ska stanna på orten. Då säkerställs förutsättningar 

för en bra skola, vård, omsorg och infrastruktur i hela kommunen.

Primärsjukvård och äldreboenden där individen bor. Utvecklad med uppsökande vård  

genom t.ex vårdbussar. En vård och stöd som utgår från individens behov och genom  

nyttjandet av ny teknik skapar en nära vård.

Aktiviteter och kultur i hela kommunen. Genom goda möjligheter att utöva så väl som  

uppleva kultur och idrott i hela kommunen skapas en miljö där fler väljer att bosätta sig.

Effektiv och tydlig integration som gör att flyktingar snabbt kan komma i sysselsättning  

för att vara med och bidraga till utvecklingen i kommunen.

Moderna lärmiljöer i befintlig skolstruktur som ger en nära och trygg skola för både elever 

så väl som lärare. En förskola och skola som stimulerar till goda resultat.

Främre raden: Stina Aronsdotter, Zakir Hussaini, Johan Gröhn, Matilda Lundström, Safi Ahmadi, Ulf Boström, Robert Larsson

Bakre raden: Per-Erik Karlsson, Lili-Marie Lundström, Astrid Sundström Lindström, Helge Stålnacke, Henry Lindström,  

Malin Sax, Ulrika Granström 

FÖR BODENS BÄSTA.

VÅR POLITIK NÅR FRÅN KOMMUN TILL RIKSDAG. 

VAR MED OCH UTVECKLA HELA KOMMUNEN  

GENOM ATT GE DIN RÖST TILL CENTERPARTIET. 

VI JOBBAR FÖR DITT OCH BODENS BÄSTA. 
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COOP HARADS

Tack till alla kunder som har besökt 
oss i sommar. 

Nu smyger hösten sakta men säkert 
fram och vi har fyllt våra diskar med 
goda delikatesser inför älgjakten och 

mer där till.
Våra öppettider är: 
Måndag-Fredag 9-19 

Lördag 9-16 
Söndag 11-16
Välkomna in!

Önskar 
Frida med personal

 

SANGVINIST ISKT  TEMA

(GÖR EGET FAKEBLOD)

U n d e r  b i b l i o t e k e t s  ö p p e t t i d e r

3 1  o k t o b e r  t i l l  2  n o v e m b e r

H A L L O W E E N
P Y S S E L

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

26 september 

Vi tipsar 

varandra 

om böcker.

Harads bibliotek
 

Frukost finns gratis.

BOKTIPSFRUKOST

HARADS

2022

Kl 9:30

21/9
26/10
23/11
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FOLKM USIKSHOW M ED NYSKRIVEN M USIK FÖR VÅR A L AN DSBYGDER

AV SAMANTHA OHLANDERS
MED SAMANTHA OHLANDERS, STAFFAN JONSSON,

EMIL SKOGH OCH EBBA WIGREN/MARIA DAHLIN
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Landsbygds-
upproret

Söndag 9 oktober 19:00. Edeborg, Harads  
Biljetter via tickster.com, Turistcenter & Folkets hus i Boden 

(servicavgift tillkommer vid köp över disk)

Ordinarie pris: 250 kr.
Medlem i Riksteatern och Harads byaförening: 200 kr.
Ett samarrangemang mellan Bodens riksteaterförening och Harads byaförening. Med stöd från Bodens 
kommun, Bygdegårdarnas riksförbund och Riksteatern Norrbotten genom projektet Nära scenkonst.

Biljettsläpp 1/9 10:00
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Onsdag 19 oktober 19:00. Mat från 18:00. 
Byagården, Södra Bredåker 
En humoristisk indierevy. En oas för dig att doppa den tå som du slog i 
dörrkarmen, en klagosång för trappuppgångar.

Biljetter:   tickster.com, Turistcenter och Folkets hus i Boden. 
(Serviceavgift tillkommer vid köp över disk)

Pris: Ordinarie  200 kr, med mat 350 kr. 
Medlem i Riksteatern eller Bredåkersgruppen: 150 kr, med mat 300 kr. 
Kostpreferenser mailas till: bredakersgruppen@gmail.com

Arrangör: Bodens riksteaterförening och Bredåkersgruppen. 
Med stöd från Bodens kommun och Riksteatern Norrbotten

BUHU! BUHU! BUHU!
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Edefors församling  
Höst 2022 
Söndag 4 september kl 11.00 Gudstjänst. 
Lennart Åström och Carl Anders Markström.

Söndag 11 september kl 11.00 Söndagsmässa. 
Eugen Brudal och Andreas Printz. 

Söndag 18 september kl 11.00 Gudstjänst. 
Ivar Sundström och Andreas Printz. 

Söndag 25 september kl 11.00 Söndagsmässa. 
Eugen Brudal och Karin Sandling.

Tisdag 27 september kl 18.00 Musikcafé. Arctic Swing Quartet.

Söndag 2 oktober kl 11.00 Gudstjänst. 
Helena Mörk, Åsa Jarblad och Andreas Printz. 

Söndag 9 oktober kl 11.00 Lovsångsmässa. 
Eugen Brudal och Andreas Printz.

Torsdag 13 oktober kl 18.00 Vardagsgudstjänst med 
drop-in-middag från kl 17.00. 
Eugen Brudal, Andreas Printz, Karin Sandling och barnen från 
Körkul. 
OBS! Anmälan till middagen senast 12 oktober kl 12.00 till 
0928-108 51. Pris 50 kr/person, barn 20 kr. 

Lördag 15 oktober kl 16.00 Konsert i kyrkan 
All världens längtan. Lennart Johansson med kör, orkester 
och solist.

Söndag 23 oktober kl 11.00 Söndagsmässa. 
Eugen Brudal och Nina Walloschke.

Tisdag 25 oktober kl 18.00 Musikcafé i kyrkan. 
Kjell Sandbergs Swingorkester.

Söndag 30 oktober kl 11.00 Gudstjänst. Ivar Sundström.

Fredag 4 november kl 13.00 - 16.00. Kyrkan är öppen för 
ljuständning. 
Personal finns på plats både i kyrkan och på kyrkogården. 
Musik och enkelt fika.

Lördag 5 november kl 13.00 - 16.00 Kyrkan är öppen för 
ljuständning. 
 Andreas Printz spelar Musik i allhelgonatid mellan 14 - 15. 
Personal finns på plats både i kyrkan och på kyrkogården. 
Fika och reflexvandring.

Lördag 5 november kl 16.00 Minnesgudstjänst. 
Eugen Brudal och Andreas Printz.

Söndag 6 november kl 18.00 Taizemässa. 
Eugen Brudal och Andreas Printz.

Torsdag 10 november kl 18.00 Vardagsgudstjänst med 
drop-in-middag från kl 17.00.
 Eugen Brudal, Andreas Printz, Karin Sandling och barnen från 
Körkul.
OBS! Anmälan till middagen senast 9 november kl 12.00 till 
0928-108 51. Pris 50 kr/person, barn 20 kr.
Söndag 20 november kl 11.00 Söndagsmässa. 
Eugen Brudal och Carl Anders Markström.

Tisdag 22 november kl 18.00 Musikcafé i församlingshemmet.

Söndag 27 november kl 11.00 Adventsgudstjänst.
Anna Grenholm, Andreas Printz och kyrkokören. 
Efteråt adventsfika och försäljning i församlingshemmet.

(Med reservation för ändringar. Se hemsidan eller Facebook).

V 37 startar vi upp våra barn- och vuxengrupper. 
Närmare information hittar du i Bodens Gratistidning. 

Kanelbullens dag 4 oktober!
Mellan 12-14 finns vi på Coop Harads och bjuder på kaffe 
och nybakta bullar samt informerar om höstens verksamhet i 
församlingen. 

 Välkommen!

 

RÄTTELSE OCH FÖRTYDLIGANDE ”VISION 2030 – ATT NYTTJA DET SOM FINNS” 

I arbetet med Vision 2030 i Edeforsbygden har det varit väldigt tydligt att det arbete som görs av föreningarna i området är viktigt och 
uppskattat. Föreningslivet, det lokala engagemanget och allt ideellt arbete som enskilda lägger ner, är en av huvudorsakerna till att så många 
trivs så bra i bygden.
Visionsarbetet ledde till ett stort och omfattande material och i viljan att sammanfatta och förenkla har saker försvunnit på vägen.
Till exempel är Hembygdsföreningen inte nämnd som en av viktigaste aktörerna i det fortsatta arbetet med Hembygdsmuséet, Kläppgården 
och Laxholmen. 
Vi är ledsna för det och har gjort ett tillägg i den digitala rapport som går att ladda ner här

https://edeforsbygden.se/edek/#vision2030

Matilda Lundström, Edek

Marianne Strand och Annie Arnqvist, rapportförfattare


