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BÅTFEST I MUSKUS

LÖRDAG 29 JUNI 2013
Anmälan till Thomas Strömgren senast 16 juni. 

Nu e de hög tid att sjösätta båten och hänga med!
Detta gäller alla fast boende, sommarstugeägare, husvagnsägare 

och Ni som vill vara med i Muskus båtfest.

Vid frågor kontakta Thomas Strömgren: 070-332 33 54

Tills vidare tränar vi på onsdagar, från klockan 19.00
Vi kommer också att ha spelutbyte med Korsträsk och Älvsbyn.

Välkommen till Mejeriet!
Christer Berggren 070-360 05 59

BOULETRÄNINGEN BÖRJAR

KOM Å LEK! 

VISTTRÄSK IF HÅLLER ÖPPET HUS
lördag 8 juni klockan13.00

Vi träffas på fotbollsplanen och bestämmer tillsammans vilken 
aktivitet vi vill syssla med under dagen; välj mellan fotboll, 

brännboll eller kubb. Vi finns garanterat på plats till kl 14.30, 
vi stannar givetvis längre om intresse finns.

Frågor? Ring Mika Mäntyranta 070-258 25 49



Helsida   600 kr
Halvsida 400 kr
Kvarts   300 kr
Sponsring med logo 7 nr per år 1500 kr

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

MANUSSTOPP 
 

DEN 20:E 
MÅNADEN

INNAN 
UTGIVNING 

ANNONSKOSTNADER 2013

VI SPONSRAR VISTTRÄSKBLADET

Hej alla Vistträskbor!
Vilket perfekt forum att få skicka en 
varm sommarhälsning till er alla i mitt 
älskade Vistträsk, inkluderat mitt ännu 
mer älskade Södra.

Jag har ju bosatt mig i Alingsås pga 
kärleken till mina döttrar och ännu 
mer pga mina barnbarn, Kalle, snart 
12, och Lilly snart 4. 

Jag har det jättebra här och är tacksam 
för att jag får finnas för min lilla familj, 

EN HÄLSNING FRÅN ALINGSÅS

OMSLAGSFOTO: Matti - en liten mekaniker, Frida Sandman

dock finns ju en längtan Hem som 
ibland är normal, men som ibland är 
nästan smärtsam, just nu är den som 
en tandvärk, molande och ihärdig!

Ser att ni har fantastisk varmt och 
skönt nu, så ta ett extra dopp i 
Vistträsket för mej om ni ska iväg och 
bada. 

Jättekram till alla som vill ha, ta emot 
den från Elvy Karlsson, asylsökande i 
Alingsås

Sommar sol och bad heter det 
ju, och vädret i Norrbotten har 
verkligen varit på topp.

Temperaturer på + 23 till +30 grader 
har uppmätts i skuggan, och hettan har 
lockat ut flertalet båtägare på sjön. 
Ja, båtar och båtar - i Muskus verkar 
det vara flotte som gäller för i år.

En solig dag för ett par veckor sedan 
träffades sjögrannarna mitt på sjön och 
tog en liten fikapaus tillsammans.

TEXT/FOTO: Sara Bohlin

"FLOTTARE" BÅTLIV I MUSKUS



VALBORGSFIRANDET DROG FOLKSAMMANSLAGNING VERKSTÄLLS 

Ett sjuttiotal personer samlades för att fira 
in våren i gamla Mejeriet i Vistträsk, som 
numera tjänar som byagård. 

Byaföreningen bjöd på gratis korv och festis 
och om än brasan var något liten i storlek 
fanns där stor glädje och gemenskap.

TEXT/FOTO: Sara Bohlin

Att samla allt under samma tak 
förenklar samarbete mellan fritids och 
förskola, och ger många praktiska för-
delar för både föräldrar och personal. 
Genom sammanslagningen beräknas en 
årlig besparing om 500 000 till 
700 000 kr.

En arkitekt har ritat ett förslag på 
inomhusmiljön, som sedan har visats 
för berörda parter. Efter samråd med 
rektor, föräldrar och fastighetsansvariga, 
lades ännu ett förslag till kommun-
styrelsen att titta på. 

Där fattades den 27 maj beslutet att 
anta förslaget som arkitekten lagt fram. 
Det innebär en investering om cirka 
1,5 miljoner kronor.
- Nu ska vi satsa ordentligt på skolan i 

Skolan ska anpassas till att inrymma både skola och förskola. 
Redan en vecka innan beslutet fattats i Kommunstyrelsen, 
inleddes ombyggnationerna. 

Vistträsk, menar Helena Öhlund, kom-
munalråd i Älvsbyns kommun.

Enligt planeringen skulle förskola 
och fritids stänga fem veckor under 
sommarlovet för att ombyggnationerna 
skulle hinnas med. Denna tid har nu 
förlängts till sju veckor. Under denna 
tid erbjuds barn med omsorgsbehov 
plats i Vidsel eller Älvsbyn.

Om tidsplanen håller, kommer fritids 
och förskola åter att öppna i de 
ombyggda lokalerna den 12 augusti.

Förslag på anpassning av utomhusmiljön 
är inte framtaget och kostnaden för 
slutresultatet är således oklar.

TEXT/FOTO: Frida Sandman Korvgrillning var, som brukligt, en given succé. Ung som gammal samsades om glöden.

Barnen roade sig ordentligt, hopprep är ett trevligt sätt att leka på.

William med mamma Angelica 

Älvsbyns Fastigheter och Elkedjan var på plats med sina arbetare redan veckan innan ombyggnaden 
officiellt beslutats. Orsaken är att det måste gå snabbt, för skolan ska öppna i vanlig tid i augusti.



Företaget På Land och Vatten i 
Vistträsk är nu återförsäljare för 
Murrikka. 

Det finns många produkter i sorti-
mentet. Dels den klassiska muurikkan 
i olika storlekar, tillbehör som utekök 
med gasol eller el. Men även rökar. 

- Muurikka elrökugn har vi testat och 
vi är glatt överaskade, säger Victoria 
Kärrman. 

Den finns i två olika storlekar, en med 

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR MUURIKKA VÅFFEL- OCH KORVKALAS

I strålande solsken och 25-gradig 
sommarvärme dukade hemtjäns-
tens personal upp till våffel- och 
korvkalas för 15 pensionärer vid 
hembygdsgården i Vistträsk tisdag 
den 28 maj. 

- Vi hade verkligen trevligt, berättar Sofi 
Sjögren, undersköterska.

Utflykten för hemtjänstens brukare blev 
möjlig tack vare pengar ur Enar Björk-
qvists minnesfond.

- Utan gåvan från fonden hade inte ar-
rangemanget varit möjligt, säger Sofi.

TEXT/FOTO: Tony Berglund
Läs hela artikeln på www.alvsbynews.se

Vintern är högsäsong för rensafari längs våra vägar. Trots försiktighet inträffar en hel del olyckor.

UTGIVNINGSPLAN 2013

Februari
April
Juni
Juli
Augusti
Oktober
December

Tidningen ges ut i början av 
utgivningsmånaden. Manusstopp 
den 20:e månaden innan.

Frida Sandman
Ängsvägen 30
942 91 Vistträsk
frida_sandman@hotmail.com

Sara Bohlin
Skatan 4
942 91 Vistträsk
sara@norrskensudden.se

VISTTRÄSKBLADET
visttraskbladet.wordpress.com

Vill du ge ett ekonomiskt bidrag till 
tidningen, kontakta byaföreningen.

Inskickat material kan kortas ner 
om det behövs, allt för att inne-
hållet i tidningen ska bli varierat 
och innehållsrikt. 

ATELJÉ OCH WORKSHOP + litet loppis

Om du gör ett besök i min ateljé
så bjuder jag på kaffe, saft eller te
Då kan du få höra
Vad vi tillsammans kan göra

Ring 070-201 92 20
Kristina Pantzare
Köpmangatan 39
942 91 Vistträsk

ÖPPET: När jag är vaken och hemma

ett galler och 1100W och en större 
modell med två galler och 1200W. 

- Vi vill ge alla Vistträskare ett unikt 
erbjudande att testa på muurikkas 
fantastiska produkter och lämnar 15% 
rabatt på hela sortimentet under juni 
och juli. 

Vill ni beställa en produkt kontaktar ni 
Victoria Kärrman på 070-218 23 36.

TEXT: Victoria Kärrman
FOTO: Muurikka

Elröken gör det enkelt att röka dina abborrar själv. Mer info hittar ni på www.muurikka.se 



STUDIERESAN TILL AITIK

Och stort var även Aitik. Den två 
kilometer breda och tre kilometer långa 
gropen mäter för tillfället ett djup på 
450 meter. Jag avslutar med guiden Olle 
Baltzaris ord:

När vi är färdiga kommer Aitik att bli 
Sveriges djupaste sjö, fast frågan är om 
någon törs ro ut båten när man vet att 
det är 650 meter ner till botten?

TEXT/FOTO: Sara Bohlin

SNABBA FAKTA AITIK

Det går åt bränsle från två tankbilar – per dag

Elförbrukningen är 50 000 kWh – per timme

Ett enda däckbyte till en dumper kostar upp till 900 000 kr – per däck

Området rymmer åtta mil vägar

Vid hemresan stannade bussen till för fika vid polcirkelns café. På bilden syns från vänster två utsocknes, 
Jonas Marklund och Anders Isaksson.

Skarpladdad gammal ammunition har 
hittats på järnskrotsinsamlingen. 
Nu stänger byaföreningen insamlingen 
för att undvika liknande incidenter.

Den skarpladdade ammunitionen kan 
bli farlig om man har otur. 
- Det kan ju vara nån som rensat och 
av okunnighet kastat dem i tron att 
det inte var nån fara, säger Ann-Louise 
Pettersen, Emanuels mamma. 

Det hade varit önskvärt att "den skyldige" 
innan deponin hade frågat någon som 
är kunnig, tycker både vi och Ann-
Louise.
- Jag har svårt att tro att någon med 
kunskap kastat dem där, jag vill inte tro 
det i alla fall, menar hon och fortsätter;
- Nu är ju det viktigaste att vara försiktig 
om det finns fler skott liggandes där 
eller runt omkring.

TEXT: Frida Sandman
FOTO: Ann-Louise Pettersen

Vi vill genom den här informationen be er föräldrar, och andra som 
berörs, att säga till barnen (och andra ovetande) att ringa polisens 
informationstelefon 114 14 för instruktioner hur man ska hantera 
eventuella upphittanden av mer ammunition.

VARNAR FÖR FARLIGT FYND

Efter att Emanuel, 10 år, kommit hem med ett ovanligt fynd, skapades 
debatt i Vistträskgruppen på Facebook. 



STUDIERESAN TILL AITIK

Jakobinia trivs när den får värme, 
ljus och riklig näring under den 
ljusa årstiden, och genom Solveig 
Hyckenbergs gröna fingrar har 
denna praktfulla krukväxt fått 
bästa tänkbara omsorg. 

Men inte nog med att blomman är 
ovanlig i sin sort, den har en ytterst 
imponerande historia. 
Solveig berättar:

1947 fyllde Ingegerd Erikssons mamma 
Agnes Granberg i Trångfors 50 år. 
I födelsedagspresent fick hon denna 
blomma av sin väninna Margit Öberg 
i Bredsel.

Krukväxten var inköpt på en blomster-
affär i Älvsbyn. Från denna blomma har 
jag och Solbritt Holmbom fått var sitt 
skott av Elaine Marklund.

TEXT/FOTO: Sara Bohlin

EN RIKTIG SENIOR

Jakobinia carnea - en blomma som stortrivs hos 
Solveig Hyckenberg i Vistträsk.

- Vi har snart en färdig godsterminal, vi 
arbetar på ett nytt resecentrum, vi har 
tagit fram en ny översiktsplan och vi kan 
erbjuda nya bostadsområden. 
Lägg till att vi ser över infrastruktur och 
miljöaspekter, förklarade Nilsson.

Dessutom har näringslivskontoret 
i Älvsbyn ett gott samarbete med 
Arbetsförmedlingen och täta kontakter 
med både Boliden och Trafikverket 
för att man ska vara redo att trycka på 
startknappen den dagen Boliden eventu-
ellt meddelar att en gruvetablering ska 
komma att ske.

- Givetvis är det stora utmaningar vi 
står inför, betonade Nilsson.

Bussen försedd med varningsvimpel

hundra meter i bredd och två kilometer 
i längd. Att resan styrde till just dag-
brottet i Aitik förklaras ytterligare med 
att malmkroppen i Laver ligger relativt 
ytligt, och därför i konceptet kommer 
att likna Aitik, både i storlek och i sätt 
att bryta malmen.

- Men ännu har man inte lyckats hitta 
slutet på fyndigheten i Laver, varken på 
bredden eller på djupet, förtydligade 
Nilsson.

Ifall det blir en gruvetablering räknar 
man med att det kan komma att skapa 
upp emot 2000 arbetstillfällen, och inför 
detta scenario har Älvsbyns kommun 
förberett sig en längre tid.

Robert Andersson, Vidsel och Dennis Åberg 
framför en gigantisk dumper.

Du som är intresserad av att ideellt hjälpa till med diverse sysslor i skötseln 
av idrottsplatsen, kontakta Mika Mäntyranta: 070-258 25 49

IDROTTSFÖRENINGEN SÖKER ENGAGERADE

På grund av missbrukande stänger vi skrotinsamlingen tills vidare.
/Styrelsen Vistträsk byaförening

SKROTINSAMLINGEN STÄNGS



STUDIERESAN TILL AITIK

Med Lavergruvans eventuella etablering 
i kommunen var intresset bland byborna 
stort, och en fullsatt buss rullade tidigt 
på måndag morgon iväg, mot vad som 
skulle komma att bli en väldigt inspire-
rande och trevlig studieresa. En handfull 
Korsträskbor respektive Vidselsbor 
hade också tagit tillfället i akt och valt 
att följa med på resan, som professio-
nellt anordnades av styrelsemedlemmen 
Maria Olsson.

- Det här blev väldigt lyckat, Aitikgruvan 
måste upplevas för att man ska förstå 
vad vi kan komma att vänta oss ifall 
Laver blir en verklighet, säger Lena 
Hedman, projektsamordnare för Kreati-
va byar, Vidsel. 

Under resans gång informerade Bill 
Nilsson om Bolidens tre-stegs-raket , 
som nu pågått under ett års tid.
- Jag hoppas att ni alla tänker” Laver” 
när ni ser Aitik, sade Nilsson till resenä-
rernaoch fortsatte:

- Boliden säger själva om Laver ”Vi ska 
ha världens största maskiner, världens 
största kross och den modernaste tek-
niken”, Det är mäktigt.

Värt att notera är att den malmkropp 
som hittills kartlagts i Laver, mäter åtta 

Den 22 april anordnade Vistträsk 
byaförening en studieresa till 
Gällivare och ett 60-tal personer 
fick en guidad tur inne på Sveriges 
största industriområde 
– Aitikgruvan.

Bill och Greta Nilsson var så klart med på bussen.

Olle Berggren iförd skyddsmundering

Europas största väghyvel, försedd med vimplar.

11 juni kl 16.00 - 19.00
Vi träffas, fikar, stickar och "pimpar" något!

INTERNATIONELLA STICKDAGEN

Arr: Norrbottens läns hemslöjdsförening, Vistträsk Byaförening

Bakluckeloppisen vid Mejeriet 
den första juni lockade trots 
soligt väder inte så många 
besökare. 

Stämningen var ändå god, med 
både blandade loppisutställare och 
auktioner.

- Det var väldigt trevligt, och så 
hade vi ju så bra väder, sade 
Jonas Marklund, vice ordförande 
i byaföreningen.

Byaföreningen sålde uppskattningsvis 
cirka 100 hamburgare.

TEXT: Frida Sandman
FOTO: Sara Bohlin

BAKLUCKELOPPIS INLEDDE SOMMAREN



CILLA, EN GLÖDHET DAM

milarna började med utrakningen var 
hennes inre rykande hett och man 
valde att tillsätta vatten.

- Cirka 200 liter vatten gick åt, och 
ändå självantände hon när syret tillsat-
tes, säger Thomas Strömgren.

TEXT: Sara Bohlin
FOTO: Thomas Strömgren

Kolmilan tändes på klockan sex en 
lördag morgon i mitten av maj och 
stod under noggran bevakning fram till 
klockan nio på kvällen när hon täcktes. 

Därefter fick hon ligga och svalna i tolv 
dagar innan det var dags för utrakning. 

Med facit i hand hade man kunnat 
vänta ytterligare någon dag, för när 

Cilla är den tredje kolmilan i ordningen för Muskus-gänget, som 
fortfarande anser sig vara i upplärningsstadie.

- Det räcker och blir över, resone-
rade Strömgren och valde att lägga 
ut äggen till försäljning för en krona 
styck. 

Strax utanför gården satte han och 
Birgitta upp ett litet torgstånd där 
man fritt får komma och köpa sina 
ägg till självbetjäning. 

"Hev slanta inne skrine å skriv sedda 
inne boka vo du hejt o vörre mang 
ägg du punge ut för" står att läsa på 
en liten skylt.

- Men det är ingen garanti att äggen 
räcker till alla, det är först till kvarn 
som gäller, hälsar Strömgren.

Text: Sara Bohlin
Foto: Thomas Strömgren

ÄGGSTRAPRIS VID STRÖMGRENS GÅRD

Thomas Strömgren har numera stånd. Till allmän beskådan dessutom. 
Detta sedan hans tio hönor blivit så produktiva att de lägger cirka nio-
tio ägg om dagen.

Strömgrens stånd

Först till kvarn är vad som gäller äggförsäljningen. Tio hönor och en tupp säkrar äggtillgången.



48 CM FISKARGLÄDJE

Tobias Bohlin blev glatt överraskad när han landade en abborre på hela 48 centimeter.

TEXT: Tony Berglund, www.alvsbyn.just.nu FOTO: Bohlins BMM AB

Under Tillväxtverkets årliga konferens 
under temat ”Uppdrag ambassadör – 
en förebild som förändrar” stack företa-
garna Päivi Köpman och Victoria Kärman 
ut rejält. Dels med sin bred norrländska 
dialekt, dels för att de är kvinnliga företagare 
i två mansdominerade branscher.

- De flesta ambassadörer är coacher, 
konsulter och ekonomer. Så kommer vi, 
en naturguide och en kvinna som driver 
däckverkstad, skrattar Victoria Kärrman 
som är inne på sitt tredje år som ambas-
sadör.

TEXT: Sara Bohlin
FOTO: Victoria Kärrman

UPPDRAG AMBASSADÖR

Bland 500 andra ambassadörer i uppdrag att främja kvinnors företagande 
fanns Vistträsk representerat. Victoria Kärrman har åtagit sig uppdraget 
att vara förebilder som förändrar – och på köpet fick hon och Päivi Köpman, 
Mobilteknik tillfälle att prata med självaste näringsminister Annie Lööf.

Från vänster: Päivi Köpman - Mobilteknik, Annie 
Lööf - näringsminister, Victoria Kärrman - På 
Land och Vatten.

Läs hela artikeln på www.alvsbynews.se

En fin abborre på 48 centimeter. 
Det är vad Tobias Bohlin fångade 
i Muskussjön den sista maj. 

Fisketuren med kompisarna Jakob Bohlin 
och Jonathan Lundmark gav oväntat 
stor utdelning. 

Abborren fångades med kastspö och  
wobbler. Vågen var trasig vid tillfället, 
så vikten är inte konstaterad.
- Vi ska röka och äta abborren, berät-
tar Tobias.

I Muskussjön finns gott om stora 
abborrar, många fina exemplar över ett 
kilo har fångats tidigare. 

Den här abborren fångades vid tunneln 
som kopplar samman östra och västra 
muskussjön.

- Vi brukar fiska rätt ofta, och har 
fått fina fiskar i Muskusbäcken också, 
berättar Jakob Bohlin, som var med i 
båten vid fångsttillfället.

- Vi brukar få fina fiskar även i östra 
Muskussjön, lägger han till.

TEXT: Frida Sandman
FOTO: Sara Bohlin

Vistträsk Byaförening har instiftat priset som ska tilldelas den 
eller de som på något sätt bidragit till att göra Vistträsk till en 
attraktivare bostadsort. 

Är det någon du tycker förtjänar priset, 
eller har du något tips, kontakta oss.

MYSIGARE BY - PRISET

Styrelsen, Vistträsk Byaförening



Fina erbjudanden för alla dagens besökare - precis som vi brukar.
Någon form av tävling kommer också att arrangeras.

NILSSONSBUTIKEN

VISTTRÄSKDAGEN LÖRDAG 6 JULI 2013

Arr: Vistträsk Byaförening i samarbete med föreningar och företag i Vistträsk.              Förfrågningar? Ring Margareta 072-233 13 12.

Paltförsäljning utlovas även i år.Näsmansfondens stipendieutdelning blir också av.

VERNISSAGE: 
AVKNOPPNING 

Siv Östergren ställer ut alster ihop
med några av sina tidigare elever.

Servering av palt, hamburgare och våfflor i anslutning till Mejeriet.
Fikaservering i Motorklubbens lokal.
Torghandel, loppis (gratis plats, ta med eget bord).
Tipsrunda för barnen

Stipendieutdelning, Näsmanska fonden

Underhållning av Sigurd Granström

Knatteloppet arrangeras av VIF

Kubbturnering på fotbollsplanen

11.00 

12.30 

13.00 

14.00 

15.00 

HÅLLTIDER UNDER DAGEN

FÖR BARNEN

Knatteloppet arrangeras av Vistträsk Idrottsförening
och startar klockan 14.00 

Fiskdamm, ansiktsmålning och tipsrunda kommer också att arrangeras.

Fikaförsäljning och fordonsutställning hela dagen.

MOTORKLUBBEN LEVERERAR 

KUBBTURNERING 

kl 15.00 på fotbollsplanen

Ditt lag får ha 3-6 deltagare. 
Ring Thomas Strömgren för 
information och anmälan. 

070-332 33 54


