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EDEK                      
Av Inga-Lisa Öhrvall, Harads 

 

Föreningen bildades 2009 för att tillsammans med företag och enskilda driva 

utvecklingsfrågor i Edeforsbygden, se GLIMTAR 2010. 

EDEK driver projektet ”Hållbar tillväxt i Edeforsbygden” med särskild 

inriktning på utvecklingsinsatser för ungdomar. Projektet startade i januari 2010 

och sträcker sig över 2 år. För finanasieringen står: EU Spira Fyrkanten, Bodens 

kommun, Arbetsförmedlingen, BodenBo och medlemsavgifter.  

Genomförda aktiviteter under 2010 med särskild inriktning på undgomar: 

har bildats för att få ungdomar 13-30 år engagerade i sina         

egna fritidsaktiviteter samt ordna aktiviteter för ungdomar i 

Edeforsbygden.  

EdekUng arrangerade i december en musikkväll med unga musiker från 

bygden samt ett band från Boden. Arrangemanget var uppskattat och 

besöktes av ett hundratal ungdomar. 

EdekUng har beslutat att överta driften av Ungdomsgården från januari 

2011. Föreningens medlemmar renoverar lokalen och kommer att öppna UG 

så snart det är klart våren 2011. 

 Projektet har hjälpt "Tankeborgen – Svartlå friskola” med en 

projektansökan gällande skolträdgård. 

 Tillsammans med Harads skola har en stipendiefond bildats. Bygdens 

företagare har bidragit till fonden som årligen vid skolavslutningen 

utdelar stipendier till elever i åk 6-9 som visat goda studieresultat och god 

social kompetens och kamratskap.     

 Överste Bergmans stipendiefond planerar att årligen på Haradsdagen 

utdela stipendium till unga företagare i länet. 

Övriga aktiviteter genomförda 2010: 

 EDEK är huvudman för projektet att framställa en film om turistmål i 

bygden.  
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 En arbetsgrupp har bildats för utveckling av aktiviteter i anslutning till 

Tree Hotels verksamhet. EDEK´s styrelse har representanter i gruppen.    

 Fiskevårdsprojekt i Flarkån har inletts med en förstudie med inventering 

och förslag till åtgärder för att återställa lekplatser för fiskbeståndet. 

Projektansökan är inlämnad och arbetet påbörjas sommaren 2011. 

 Bygdens företagare har kontaktats för att hitta utvecklings- och 

samverkansmöjligheter. 

 Förenings- och företagsregister har upprättats.  

 Utgivningen av EDE-Nytt har övertagits av EDEK. 

 Hemsida för EDEK har skapats, www.edeforsbygden.se, där information 

till de boende i bygden kontinuerligt ska läggas ut. 

 Mentorsgrupp har bildats för rådgivning och genomgång av pågående 

projekt med projektledningen och även diskutera kommande aktiviteter. 

Gruppens medlemmar som alla är boende i eller har anknytning till 

bygden ska bidra med sina erfarenheter och sitt kontaktnät.                                            

     Mentorsgruppen består av:  

Kenneth Berglund, företagare                                                                       

Ida-Linn Nyström, forskare LTU                                                             

Anders Långström, Länsförsäkringar Bank                                            

Lennart Åström, Edefors församling                                                             

Jan Öhrvall, företagare 

Under 2011 fortsätter arbetet med dessa aktiviteter och projektet avslutas och 

utvärderas vid årets slut. 

EDEK har beviljats medel för två parallella utvecklingsprojekt som startar under 

januari 2011 och pågår till och med 2012; ”ENTER” och ”Hållbar tillväxt i 

Edeforsbygden”                                                                       

Projekten finansieras av Landsbygdsprogrammet/EU, Landstinget, Bodens 

kommun, Arbetsförmedlingen och BodenBo. EDEK-kontorets personal får 

utökad arbetstid med 50 %. 

Projektens mål är att utveckla och stödja befintliga företag och inspirera till 

nyföretagande och samverkan. Utveckling av etablerade företag, startande av 

nya företag och inflyttning av företag ska ge nya arbetstillfällen. ”Hållbar 

tillväxt” riktar sig främst till bygdens unga och syftar till att skapa framtidstro 

och entusiasm för företagande och utveckling av nya produkter inom 

traditionella och nya näringar. Inriktningen ska vara hållbar miljö och förnybar 

energi. 

Det är viktigt för bygdens utveckling att serviceinrättningar finns kvar och har 

hög kvalitet.    

http://www.edeforsbygden.se/

