KURIREN FÖR 50 ÅR SEDAN (1957)
Granne med Edeforsen sedan 63
år tillbaka
I 63 år har tant Kristin bott i sin
hemtrevliga stuga och lyssnat till
bruset från Edeforsen. Dygn efter
dygn, månad efter månad, år efter
år har hon hört den mäktiga
sången. Ingen har varit Edeforsen
trognare än tant Kristin. Men nu
skall hon bryta upp. Hon är 86 år
gammal och synen har blivit svag.
Vintern skall hon tillbringa hos en
son.
Tant Kristin – det är fru Kristina
Granström, född 1870 i Jokkmokk
och änka sedan 1905. Det dröjde
ända till 1948 innan tant Kristin
fick elektrisk belysning i sin stuga.
Ett par år senare fick hon telefon
och tack vare den har hon under de
senaste åren kunnat beställa sina
varor hos handelsmannen och fått
dem tillsända med bussen.

Edeforspolisen utan lokal –
förhör hålls i hotellrum
30 år har polischefen i Överluleå-Edefors
polisdistrikt, landsfiskal P. Berg, Boden, väntat
på polislokaler i Harads. Han väntar ännu.
Bristen på lokal gör, att det gått så långt, att man
måste hyra hotellrum för utredningar med
förhör.
Det är en angelägenhet av största vikt att
Edefors ordnar med polislokaler, säger
landsfiskal Berg. Vi behöver arrestlokaler och vi
behöver kontorslokaler. Sedan jag år 1926
tillträdde min tjänst i dåvarande Edefors
landsfiskaldistrikt, som numera är sammanslaget
med Överluleå, har jag gång på gång gjort
framställning därom. Det är helt enkelt förtvivlat
som det är. Eftersom det saknas arrest måste vi
föra arrestanter eller sinnessjuka till Boden – en
färd på fem mil och flera gånger mer än det.

Stig Sjölin boxas i
Lakaträsk lördag
På lördag får publiken i
Lakaträsk se Sveriges bästa
stilboxare Stig Sjölin,
Värnamo, boxas mot någon av
Norr-bottens bästa boxare. I
övrigt medverkar de boxare
Norr-botten har, däribland
publik-favoriten ungerske
armé-mästaren Jozef Toth.
Denne som i år tränat mycket
hårt slår så snabbt att
motståndarna kan tro att det
regnar handskar över dem.
Kalle Sjöholm, John Nilsson,
Alf Berg, Lage Hedman, Jarl
Karlsson och Kurt Nilsson
svarar för att boxningarna blir
av allra bästa märke

Sjudande aktivitet i Edefors
Betydande folkökning väntas
Många tecken tyder på att
Edefors kommun under den
närmaste femårsperioden kan räkna
med en sjudande aktivitet på de
mest skilda områden. Man kan t.ex.
peka på brobygget, på Edefors
kraftstation och på den aktiva
byggnadsverksamheten i Harads
och Bodträskfors, i vilka tätorter
man kan räkna med en betydande
folkökning.
Kommunen planerar att uppföra
ett större hyreshus i Harads för
bl.a. den kommunala förvaltningen.
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