SLÖJDENS HUS
Av Inez Vedbring, Bodträskfors

Så har då Edeforsbygden fått sitt eget Slöjdens Hus. Det är f d Sameprodukters
kontorsbyggnad intill renslakteriet i Harads som har inköpts, upprustats och
tagits i anspråk av Edefors Hembygdsförening och Harads PRO.
De båda föreningarna var för sin väv- och hobbyslöjdsverksamhet i behov av
nya lokaler, då en rivning var aktuell av den byggnad där verksamheterna
inrymdes. Kontakt togs då med Bodens kommun, ägare till den f d
kontorsbyggnaden. Eftersom den inte nyttjades för något ändamål, utan skulle
rivas och bortforslas, upptogs frågan om möjlighet att förvärva densamma.
Förhandlingarna påbörjades i januari 2003 och resulterade i att kommunen var
beredd att försälja ifrågavarande byggnad till Edefors Hembygdsförening och
Harads PRO för en köpeskilling om en krona. Kommunen var även beredd att
svara för lämplig tomt till fastigheten och avstyckning av densamma.
De båda föreningarna beslöt vid sammanträde den 3 februari 2003 att anta
erbjudandet om övertagande av fastigheten. Därjämte beslöts senare att den
befintliga Bagarstugeföreningen namnändras och går samman med föreningen
för Slöjdens Hus under namnet Edefors Aktivitetsförening och svarar för
fastigheterna Harads 1:96 – Bagarstugan och Harads 8:112 – Slöjdens Hus.

Arbetet med upprustning och iordningställande av
byggnaden påbörjades omgående. Sanitets- och
värmeanläggning var sönderfrusen, vilket måste
åtgärdas, innan övrig anpassning för tänkta ändamål
av lokalerna kunde vidtagas. Under sakkunnig
arbetsledning
och
med
många
frivilliga
arbetsinsatser kunde man dock redan under
försommaren 2003 flytta in i byggnaden. Övre
planet inrymmer vävlokaler och ett gemensamt
kontorsrum, och i nedre planet inryms
hobbyslöjden. Under försommaren 2004 kommer
Här får Raili Thomelius
instruktion av kursledaren
Birger Engström.

bergvärme att installeras i syfte att nedbringa
uppvärmningskostnaden
för
fastigheten.
Finansiering sker till en del av beviljat bidrag ur
bygdemedel.

Bilden från Allers mars 2003

Den 16 januari 2004 inbjöd föreningen till officiell invigning av Slöjdens Hus
samt öppet hus för allmänheten. Ett 100-tal besökare hade hörsammat inbjudan.
Förutom Bodens kommun, som med sin stab av berörda politiker och tjänstemän
välvilligt stöttat föreningen i ambitionen att förverkliga Slöjdens Hus i Harads,
har flera sponsorer bidragit. Bland dessa skall nämnas Sveaskog, SCA, Harads
Byamän, Svantes Vilt & Bär, Norbergs Transport AB.
Edefors Aktivitetsförening, Edefors Hembygdsförening och Harads PRO hoppas
att slöjdens Hus fortsättningsvis skall vara till glädje och nytta för bygdens
innevånare.
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