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DE VILL HJÄLPA OSS ATT BO KVAR …… 
Av Inga-Lisa Öhrvall, Harads 

 
EDEK – EDEFORSBYGDENS EKONOMISKA FÖRENING 
 

arbetar för hela Edeforsbygden för att stärka innevånarnas tilltro och känsla för 

sin hembygd och bryta den negativa utvecklingen med minskande befolkning 

genom att: 

 stödja utveckling av befintliga företag  

 stödja bevarande och utveckling av offentlig service inom 

Edeforsområdet. 

 underlätta nyetablering av företag 

 vara samordningsforum för olika projekt 

 genom intern samordning ge bygden ”starkare muskler” i kontakterna utåt 

 

EDEK driver projektet ”Hållbar tillväxt i Edeforsbygden”.  

Projektet sträcker sig över 2 år och finansieras av Bodens kommun, EU-medel 

genom SPIRA Fyrkanten och medlemsavgifter. Det stöds också av BodenBo 

och Arbetsförmedlingen.  

Projektet har en budget på 1 876 000 kr för 2 år. 

 

Projektmål: 

 Riktade utvecklingsinsatser för ungdomar 

 Bevara och utveckla den offentliga verksamheten 

 Utveckla befintliga branscher inom näringslivet, t ex turism och 

livsmedelsförädling 

 Informera om bygdens utvecklingsmöjligheter 

 Informera om projektets insatser 

 

 

 

Margareta Johansson,     

projektassistent,                                                  

och Kaare Enbom,                        

projektledare,                                               

är båda anställda 50 %.  
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EDEK-kontoret är centralt beläget i Harads, Edeborgsvägen 1 (f d Postens 

lokaler) och utrustat med internetuppkopplade datorer och kopiator. Där finns 

också sammanträdesrum som kan nyttjas av föreningar och företag.  

Kontoret är öppet måndagar och tisdagar. 

Tfn: Margareta 070-5905192, Kåre 070-5905092. 

E-post: edek.kansli@telia.com 

 

EDEK-kontoret: 

 driver projektet ”Hållbar tillväxt i Edeforsbygden”. 

 ger stöd och hjälp vid kontakter med olika myndigheter vid 

företagsetablering 

 hjälper befintliga företag att genomföra utvecklingsidéer  

 samlar områdets föreningar och inventerar behov och idéer 

 fungerar som tankesmedja för företagsamma idéer 

 

BAKGRUND 

EDEK bildades hösten 2009 efter en förstudie ”Projekt utveckling Edefors” 

som drevs av Edeforsrådet 2007-09. Det projektet finansierades av Bodens 

kommun och Norrbottens Läns Landsting.  

Bakgrunden är att befolkningen i Edefors församling har minskat sedan lång tid 

tillbaka och medelåldern är hög. Om befolkningsminskningen tillåts fortsätta 

ökar risken för nedläggning av skolor, sjukvård, affärer mm vilket leder till ökad 

utflyttning och utarmning av bygden. 

En rad olika aktiviteter genomfördes, ”Hälsa för alla”, Vinterfesten, företags-

träffar mm. 

  

Det finns förutsättningar för en positiv utveckling av Edeforsområdet: 

 god boendemiljö och än så länge god service 

 naturliga förutsättningar för turism: Storklinten, camping, 

vildmarkscamp, fiske mm 

 lång tradition av företagande inom förädling av vilt och bärprodukter 

 lång tradition av träförädling 

 god tillgång till bredband som underlättar distansarbete 
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Ett samlande nav saknades dock och det krävdes en juridisk person (ekonomisk 

förening) där utvecklingsfrågor kunde lyftas.  

Därför bildades EDEK – EDEFORSBYGDENS EKONOMISKA 

FÖRENING med representanter från Edeforsbygdens olika områden i styrelsen. 
 

          
 

Harads: Britta Hedström ordf, Elve Öhrvall sekr, Ann-Louise Johansson  kassör, Lennart 

Åström v ordf. Lucia From Sandträsk, Ulla Hedberg Storsand, Nils-Göran Henriksson 

Bodträskfors.  

Andreas Renberg Bodträskfors, Per-Anders Eriksson Västbo, Ejlert Vesterberg Lakaträsk 

saknas på bilden. 

 
För att bli ett kraftfullt forum för bygdens utveckling behöver EDEK så många 

medlemmar som möjligt. 
Medlemsavgiften är 100 kr för privatperson och 1000 kr för företag och 

föreningar.  Årsavgiften är 100 kr. 

 

Prioriterade områden för EDEK: 

 värva medlemmar och göra verksamheten känd 

 EDE-NYTT kommer i fortsättningen att utges från EDEK-kontoret 

 en arbetsgrupp som leds av Andreas Renberg arbetar för att utveckla 

skolan 

 frågor kring vårdcentralen drivs av en arbetsgrupp ledd av Lennart 

Åström 

 

I framtidsplanerna ingår att ansöka om medel för ett nytt 3-årigt projekt med 

inriktning mot utveckling av näringslivet i bygden. 


