
 

 

 

Om hörselskador och hörselvård 

Alla börjar vi höra dåligt då vi blir äldre, 

en del hör dåligt redan från födseln. 

EFS lördag 20 okt 

Kl 18.00 

Givande kväll med Vistträsksonen  

Bertil Mannesson/Larsson. 

Servering. 

Välkommen ung som gammal  

till en givande kväll! 

Skicka in ditt bidrag  

till Vistträskbladet! 
Senast den 20:e innan planerad utgivningsmånad. 

frida_sandman@hotmail.com 

sara@norrskensudden.se 

MMS: 070-285 05 48 eller 070-172 71 99  

VARFÖR HÖRS  

DET SÅ DÅLIGT? 

 

FILMVISNING LAVER 

Bygdegården Mejeriet 

Torsdag den 11 oktober kl 19.00 

Dick Öhman berättar om 

filminspelningen och Gun Jonsson från 

Älvsby forskarförening visar filmen. 

Fikaförsäljning. 

VÄLKOMMEN! 

Vistträsk Byaförening,  

ABF, Älvsby forskarförening 

KÖTTSOPPA 

Bygdegården Mejeriet  

11 november kl 16-18 

Vistträsk Byaförening 

VISTTRÄSK 
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Man formas av sin barndom. Så mycket 

minnen som gjort mig till den jag är i dag. 

Min barndom är väl som de flesta andras, 

här finns vackra stunder - och rätt jobbiga 

minnen.  

Men om jag blixtsnabbt ombeds tänka på 

min barndom så dyker bilden av Nilssons 

café upp.  

Vid ett bord på nedervåningen sitter 

morfar Lennart och ”pruttar” med sina 

händer, i ett hus jag tillbringade varje 

morgon i tills jag blev fem år.  Orsaken till 

detta var att morfar varje morgon efter att 

han gjort sitt, bakade en miniatyr av sin 

”Lennartslimpa”, som jag glatt skuttade 

över Köpmangatan för att hämta (vi 

bodde i gamla Sundkvist café). 

Sedan åt vi frukost, mamma och jag. 

Morfarlimpa och varm O ´boy. Och nästa 

morgon vaknade jag av mammas 

viskande: "Ska du gå och hämta limpan 

hos morfar”. 

Ibland åkte vi till stugan i Muskus. Pappa 

väste "förbannat" när han brände sig på 

grillgallret och mamma ropade "Schleut å 

waller" där hon stod och skar grönsaker 

inne i köket. Och så åt vi middag i 

kvällningen, röd sol på röda kroppar och 

efter maten gick pappa och mamma och 

tog "en pinne" och jag fick aldrig smaka. 

Men doppa fingret och suga på det - och 

den smaken, den gav så mycket löften 

om det vuxna liv som låg framför en.  

Ibland lade vi ut nät i tystnaden över sjön, 

pappa, farfar och jag. Solen stod lågt, 

bildade en väg av hamrat guld över sjön.  

Man formas av sin barndom 

Jag antar att det fanns trista dagar, att 

det regnade ibland och att vi blev osams, 

men när jag tänker tillbaka på det så 

känns det som om alla de där dagarna 

var en upprepning av samma soliga dag. 

De där minnena, det är som en trygghet i 

mitt liv. En grund att stå på. Jag tänker på 

det mycket de här somrarna, med mina 

barn. De ger sig ut på äventyr i skogen, 

kommer hem med blåbär eller ett 

gammalt älgben, som i deras ögon tillhört 

en dinosaurie.  

Vi går till affär ´n och de får äta glass, 

fastän de inte ätit lunch ännu. Och jag ser 

deras glädje över att vara i den här byn 

och den glädjen speglas rakt in i mitt 

hjärta, och det gör att den kärlek jag 

känner till bygden mångfaldigas.  

Och jag tänker på det, när barnen ger sig 

ut igen för att ha vattenkrig, att här målas 

deras barndom - och det är en bra 

barndom de får på den här underbara 

platsen!   

/Anders Isaksson 

Gamla Sundkvists Café 
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Vi sponsrar Vistträskbladet 

Annons utformas i samråd med redaktionen. 

Föreningsupplysningar annonseras gratis i storlek 

5,5 x 8,25 mm (kvarts sida). Vid annonsering 

kontakta Sara Bohlin: 070-172 71 99 

Annonskostnader 2012 

Helsida  600 kr 

Halvsida  400 kr 

Kvarts  300 kr 

Sponsring med logo 7 nr per år 1500 kr 

 

MANUSSTOPP  

DEN 20:E 

MÅNADEN INNAN 

UTGIVNING 

BERGHS BENSIN  

OCH SERVICE 

VISTTRÄSK 

BYAFÖRENING 



10 11 

Boulemästarna 2012 korade 

Under sommaren har Christer Berggren 

och ett antal intresserade spelat boule. 

Den 22 september var det dags för 

säsongsavslutning i form av en tävling.  

Sexton tävlande fördelade på åtta lag 

gjorde upp i vad som blev en tuff kamp. 

Tomas Bohlin och Lisa Isaksson visade 

sig  till sist dra det längsta strået. De 

vann finalen med 13 mot 1! 

VIF sålde hamburgare och Byaföreningen 

sålde kaffe under dagen. 

TEXT: Frida Sandman 

FOTO: Victoria Öhman Tomas Bohlin och Lisa Isaksson segrade i 

bouletävlingen den 22 september. 

Äkta makar 

Carolina Stenvall och Tomas Södersten gifte sig den 4 augusti.  

Paret Södersten bor i Vistträskbyn. 
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Vill du bidra till kommande nummer av tidningen så skickar du materialet till Frida 

Sandman, kontaktuppgifter längst ner på sidan. Du kan skicka in förslag på reportage, 

foton, bilder, aktuella händelser, kommande evenemang och annat som kan tänkas 

intressera.  

När du skickar in material tar vi oss friheten att korta ner texten om det behövs, allt för 

att så mycket som möjligt ska rymmas och så att innehållet blir varierat. Det kan även bli 

så att vi spar ett eller annat bidrag till senare nummer. Vill du ge ett ekonomiskt bidrag 

till tidningen, kontakta byaföreningen. 

Bidra med material 

Utgivningsplan 

Tidningen ges ut i början av 

utgivningsmånaden. Manusstopp 

den 20:e månaden innan. 

December 

Februari 

April 

Juni 

Juli 

Augusti 

Oktober 

December 

Vistträskbladet 

Frida Sandman 

Ängsvägen 30 

942 91 Vistträsk 

frida_sandman@hotmail.com 

Sara Bohlin 

Skatan 4 

942 91 Vistträsk 

sara@norrskensudden.se 

 

BYAMÖTE 

Bygdegården Mejeriet  

Kl 19.00 onsdag 31 oktober 

samt onsdag 28 november 

Vill ni veta vad som händer i byn,  

kom och delta!  

VÄLKOMMEN! 

Vistträsk Byaförening 

 

VISKVÄLL 

Svempa med pianist  

Bygdegården Mejeriet  

Kl 19.00 onsdag  7 november 

Visor och allsång,  

fikaservering.  

VÄLKOMMEN! 

Vistträsk Byaförening 
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”Det kan vi göra själva” 

Sara Bohlin och Ulrica Johansson driver vidare gympan i idrottshallen två gånger i veckan 

- trots att Korpen upphör med den verksamheten. Numera står Vistträsk IF som arrangör. 

Många av deltagarna på gympan har träffats två gånger i veckan i många år, och nu kan 

de även fortsättningsvis fortsätta att bibehålla både hälsa och kondition. Ulrica 

Johansson och Sara Bohlin ställer upp som årets ledare, och gympan pågår som vanligt 

måndag och onsdag kväll klockan 19.30.  

För att delta måste man vara medlem i VIF, vilket kostar 75 kr per person, eller 150 kr 

för en hel familj. Passen kostar 20 kr per gång eller 300 kr för hela terminen. Vill du delta 

är du mer än välkommen, hälsar Sara och Ulrica. 

TEXT/FOTO: Frida Sandman, Sara Bohlin 

När Korpen inte längre 

kunde bedriva verksamhet 

på grund av för få 

deltagande i verksamheten, 

riskerade även aktiviteterna 

i Vistträsk att läggas ner. 

Tack vare det stora intresset 

från trogna deltagare 

beslutade VIF:s ledning att 

tillmötesgå förfrågan och 

driva gympan vidare. 
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Nu kan man med lätthet ta sig båtledes mellan sjöarna 

Muskus - Vistträsk. Detta med hjälp av rullspångar där 

man antingen drar eller vinschar båten fram. 

- Än återstår en del arbete. Även barnfamiljer ska ju kunna 

färdas fram, säger Emil Södersten som är en av 

initiativtagarna till upprustningen av bäcken. 

Det var Emil, som tillsammans med kusinen Mattias 

Södersten beslutade att genomföra det som vi alla så 

många gånger tänkt. De ringde runt till markägare och 

kamrater - och tack vare ett enastående arbete av ett 

tjugotal frivilliga arbetare och sponsring från både företag 

och Vistträsks byaförening har man nu även hunnit med 

att röja längst med ena strandkanten. 

Tack till Vistträsk byaförening, Söderstens bygg, Norrlands 

grundmontering, Älvsbyhus och alla berörda markägare, 

och inte minst tack till alla er som jobbat! 

TEXT: Sara Bohlin FOTO:  

Ny förbifart vid Muskusbäcken 

Rullspångar där båtarna kan 
dras/ vinschas fram underlättar 

nu passagen mellan Muskussjön 

och Norra Vistträsket. 
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Åbergs gör slag i saken 

De två oskötta tomterna i början av byn 

retar många. Nu håller Christer och Åsa 

Åberg på att köpa ”Filipshuset” vars tomt 

gränsar till deras egen. 

- Maken har redan påbörjat röjningen av 

den igenväxta tomten och det märks 

redan skillnad, berättar Åsa. 

- Jag ser fram emot färre råttor och 

förhoppningsvis kan vi snart kapa ner 

häcken jag tidigare planterat för att slippa 

se eländet. 

Mer tomtarbete planeras under hösten, 

tanken är att det ska gå att klippa gräset 

med gräsklippare nästa år. Huset ska 

rivas, men det kommer att ta tid och 

påbörjas först nästa år. Paret har inga 

direkta planer för tomten, annat än att de 

behöver lite mer förrådsutrymmen. 

Vad gäller det andra huset så har ägaren 

uppgett att han ar planer på att riva det, 

men finns någon intresserad att köpa/

överta det så kan Åsa förmedla 

kontaktuppgifter. 

 

TEXT: Frida Sandman FOTO: Åsa Åberg 

Redan efter några dagars 

röjande märks skillnad. 

Äntligen händer saker med ett 

av de båda ödehusen i byn. 
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Näverkåtan som finns på Ängsvägen är en 

av få i sitt slag. Kent Andersson kom på 

idén när han hört och sett ett projekt som 

gick ut på att bygga just näverkåtor, men av 

en lite större och enklare modell, med 

trampat jordgolv. 

- Min kåta har trägolv och är lite mindre.  

Det blir mysigare och lite trevligare så. 

Nävrets egenskaper gör kåtan i det närmsta 

vattentät, och de kvisthål som finns släpper 

in ljusglimtar i det mörka. Dörrhandtaget är 

rejält och slöjdat ur ett enda stycke trä. 

Inuti står en liten järnspis med skorsten 

hela vägen ut, så man får snabbt upp 

värmen. Kent, som har samiska rötter, 

berättar hur han hämtat björknävret. 

- När saven stiger i träden på våren sitter 

nävret löst och går lätt att få loss i stora 

sjok. 

Det är något speciellt att arbeta med 

naturmaterial. Det vittnar bygget om. Att 

kåtan dessutom smyckar bakgården råder 

ingen tvekan om. 

TEXT: Frida Sandman FOTO: Lina Berg 

Hittekatt 
En liten svartvit kattunge har upphittats i centrala 

Vistträsk. Han bor hos mig  i väntan på ett nytt 

hem. Kanske hos dig? 

Fortfarande har ingen ägare gett sig tillkänna.  

Är någon intresserad av att ge honom ett livslångt 

hem kan man gärna höra av sig till mig. 

Mitt (Frida Sandmans) telefonnummer:  

070-285 05 48 

En svart och vit hankattunge är upphittad i 

centrala Vistträsk. Nu söker han ett nytt hem. 

Näverkåta av naturmaterial 

Ett riktigt hantverk finns i Vistträsk  

- en kåta byggd helt av naturmaterial. 
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Ovan där 

Ni har nog både sett och hört dem, 

Vistträsks ultralätta plan som 

flyger där uppe i det blå. En pulka, 

en vinge, en motor. Och så rätt 

väderlek.  

-Det är den optimala 

frihetskänslan, säger Jonas 

Marklund som är en av piloterna.  

Det hela började på nittiotalet. Gunnar 

Marklund hade varit i Spanien och där 

fått syn på sitt första ultralätta plan. 

Nyfikenheten tog överhand och några 

år senare hade han och sonen Jonas 

tagit flygcertifikat och skaffar sig ett 

trikeflyg, som de också kallas. 

-Då var vi nog de första i Norrbotten, 

säger Gunnar.  

För ett par år sedan bytte de plan, och 

man kan nästan säga att de fick sig en 

flygkamrat på köpet! Anders Lundberg 

köpte nämligen deras gamla maskin. 

Anders, som är uppvuxen med flygplan 

delar intresset och liksom Marklunds 

försöker han ta sig upp i luften så fort 

det finns tid och möjlighet. 

- Vi är lite begränsade av vädret, men 

cirka 20 timmar per år är normalt för en 

trikeförare, säger Anders. 

Nöden har ingen lag 

Man kan ta sig 20-25 mil på en tank 

och skulle oturen vara framme så att 

bensinen tar slut kan man alltid 

segelflyga ner till nödlandning, om det 

finns öppna landskap att tillgå.  

Ett välkänt fotomotiv från en desto ovanligare vinkel. Visst förstår man att det är givande att 

byta perspektiv ibland?! Storforsen är absolut lika magnifik från ovan! 
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Ovan där 

En pulka, en vinge, en motor. Friheten väntar! 

Jonas Marklund tog flygcertifikat och började 

flyga redan under nittiotalet. 

Anders Lundberg  berättar att han normalt får 

cirka 20 flygtimmar per år. 

Fast så djärva är inte våra piloter. 

- Enda gången jag fått nödlanda var 

när blåsan var full. Vi landade på en 

parkering efter Burmavägen och 

lättade på trycket. Sedan flög vi vidare, 

skrattar Gunnar. 

Ju lägre desto roligare 

Man kan flyga ända upp till molnen, 

men en trikeförare ska inte passera 

molntäcket eftersom det är visuell 

flygning det handlar om. Med det 

menas att man med hjälp av syn och 

yttre referenser bestämmer flygläget. 

Dessutom ändras temperaturen allt 

eftersom och blir kallare ju högre upp 

man kommer. Över 3500 meters höjd 

behöver man dessutom syrgas.  

- Trevligast är att flyga runt 500 meters 

höjd, förklarar Anders. 

Favoritsträckan är de eniga om; ”en 

sväng över Muskus/Vistträsksjöarna”. 

Det är det vackraste kommunen har att 

erbjuda från luften, menar Anders, och 

får medhåll av Jonas. 

- Alla borde få se sin ort ovan ifrån – i 

synnerhet Vistträskare eftersom det är 

så otroligt vackert här! 

TEXT: Sara Bohlin FOTO: Jonas Marklund, 

Gunnar Marklund, Anders Lundberg 


