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ÖNSKA AKTIVITETER MED VIF

Förslag på aktivitet:       

        

        

      Ålder:  

Har du förslag på aktiviteter? Lämna in på Nilssonsbutiken!

FÖRENINGSLIVET - FÖR DIG
Har du funderat på att bli medlem i någon av byns föreningar? Fundera 
inte längre - gör det bara! Här kommer lite information om två av våra 
största föreningar i byn.

VISTTRÄSK 
IDROTTSFÖRENING 

Gratis deltagande i många 
av våra aktiviteter

Fritt nyttjande av 
  - Preparerade skidspår

  - Hockeyplan
  - Fotbollsplan

BANKGIRO 283-8027

150:-/familj
100:-/enskild medlem

När du betalar din medlemsavgift, ange för- och efternamn, adress, telefonnummer 
och gärna e-postadress. Ange också hur många medlemmar som ska ingå i med-
lemskapet och deras uppgifter.

VISTTRÄSK 
BYAFÖRENING 

Gratis fiske i norra och södra 
  vistträsket samt muskussjöarna

Möjlighet att hyra kanoter (2 st) 
dygnshyra endast 20 :-

Gemensamt ägande av förening-
ens tillgångar, t.ex. Mejeriet.

BANKGIRO 5743-2940

100:-/hushåll
50:-/enskild medlem



LEDARE
Det är svårt att sätta fingret på vad det är som gör att Vistträsk är en sådan 
fantastisk plats att bo på. Kanske är det den underbara naturen med allt vatten 
runt omkring, närheten till bärrika skogar, fiske och friluftsliv. En del nämner 
den fina skolan och ett relativt billigt boende.

Vistträsk med skolans upptagningsområde består av ett tiotal mindre byar 
kring de olika vattendragen. Med en timme till kusten, två och en halv timme 
till fjällen, tjugo minuter till tätorten Älvsbyn, tycker vi att Vistträsk ligger 
centralt. 
Vad man än värdesätter i livet så är det ändå så, att en gemensam nämnare för 
de som väljer att bo i Vistträsk, är företagsamhet, driv, framtidstro och kärlek. 
Kärlek till familjen, bygden, naturen och livet.

Jonas Marklund

Februari
April
Juni
Juli
Augusti
Oktober
December

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

Utdelningsområde: Muskus, Avaträsk, 
Södra Vistträsk, Nattberg, Flurheden, Vist-
träskbyn, Vistbäcken, Timfors, Lappurträsk, 
Vistbacka, Uddträsk

Frida Sandman
Ängsvägen 5
942 91 Vistträsk
frida_sandman@hotmail.com

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

VISTTRÄSK IDROTTSFÖRENING

LATINO-EXPRESS 
FÖR NYBÖRJARE

Onsdagar udda veckor 19.00-19.45

Ett roligt och inspirerande 
träningspass med mycket glädje 

där vi använder hela kroppen och 
förbättrar såväl kondition som 

koordination. Dansliknande 
träningsform med steg från 

bl.a salsa och cha cha.
Ledare Jennie Nordström, 

personlig tränare och instruktör.
Kostnad 10-kort 700 kr, faktureras.

MOTIONSGYMNASTIK
Måndagar kl 18.30-19.30

God hälsa och välbefinnande 
genom rörelse och gemenskap.

Ledare Ulrica Johansson
300 kr/termin alt 30 kr/pass, 

samt medlemskap i VIF.

INNEBANDY
Tisdagar 18.00 - 21.00
Ledare Sandra Nordin

Gratis för medlemmar i VIF.

NYBÖRJARYOGA 
för män och kvinnor

Onsdagar udda veckor kl 20.00

Här får du öka din flexibilitet och 
styrka samt tona dina muskler. 

Yogan kan också verka smärtlind-
rande, ge bättre hållning, förbättra 
och fördjupa din andning, ge ökad 

cirkulation och mycket mer.
Ledare Jennie Nordström, 

pers. tränare och yogainstruktör. 
Kostnad 10-kort 700 kr, faktureras.

BAMSEGYMPA 3-5 år
Torsdagar 18.00-18:45 

Bamsegympa är rolig och allsidig 
motorisk träning för de allra minsta. 

Barnen får prova på olika sätt att 
röra sig och använda både kropp och 
knopp i våra lekfulla träningsformer, 

där även föräldrarna är med!
Ledare Sara Bohlin

Gratis för medlemmar i VIF.

TJEJGRUPP 
FRÅN 10 ÅR
Lördagar 10.00

Ledare Magnus Öhlund.
Innebandy, basket m.m.

Gratis för medlemmar i VIF.

Våra aktiviteter hålls i gympahallen om inget annat anges. 
För alla aktiviteter behövs medlemskap i VIF, det kostar 100-150 kr.

Fredag 20 feb från kl 16.00 
på Ebeneser

Vi serverar tacos och bjuder på 
fika. Underhållning och 

trevlig gemenskap.

Alla välkomna!

Kostnad 20 kr/person. 
Barn under 6 år äter gratis.

AFTER DAGIS!

Omslagsfoto: Marie Nilsson, Muskus



DET HÄNDER I VISTTRÄSK

Byaföreningen kallar till 
Årsmöte 8 mars kl 17.00 

på Mejeriet.

Vi bjuder på smörgåstårta.
Alla hälsas välkomna!

ÅRSMÖTE BYAFÖR.

Måndag 2/2 kl 07.00 på Mejeriet.
Kreativa byar bjuder på 

kaffe och smörgås

Alla hälsas välkommna!

AFFÄRSFRUKOST

17 februari 16.30 i Mejeriet
serverar Byaföreningen bruna bönor 

med fläsk och därefter semlor. 
Mat + semla 75 kr 

Kaffe/dryck + semla 25 kr

FETTISDAG

Vi vill slå ett slag för 
Vistträskdagen den 11 juli

Se kommande annonsering!

VISTTRÄSKDAGEN

Lördagen 30 maj håller vi stor bya-
loppis längst med Köpmangatan.

Paltservering i Mejeriet
Fikaservering på Brandstationen.

STOR BYALOPPIS

W W W . V I S T T R A S K . S E

Vistträsk idrottsförening kallar till 
Årsmöte 10 februari kl 18.30 

i klubblokalen.

Alla hälsas välkomna!

ÅRSMÖTE VIF

Under Vistträskdagen 2014 delades för 
första gången Mysigare by-priset ut. 
Årets tre pristagare tilldelades förutim 
varsitt diplom, även en check på en 
symbolisk summa.

Priset har av vistträsk byaförening instif-
tats för att uppmärksamma de eller den 
som på något sätt gjort Vistträsk till en 
attraktivare bostadsort.

ÅSA OCH CHRISTER ÅBERG tilldela-
des priset för sitt initiativ att köpa och 
riva ett förfallet ödehus som tidigare 
använts som drtivhus för narkotika-
klassade vbäxter. Huset hade blivit en 
iögonfallande skamfläck, och nu när det 
är borta välkomnar en betydligt mer 
attraktiv vy den som kör genom byn.

Byggföretaget BRÖDERNA NILSSON 
fick mottaga priset för att de genom 
sitt köp av fastigheten på Köpmangatan 
(för de äldre vistträskborna är känt 
som Linmdroths diversehandel), kunnat 
återskapa en modern lanthandel och 
sett till bybornas möjlighet till lokal 
dagligvaruhandel.

STEFAN BORGENSTÅL fick sitt väl-
förtjänta pris för sin mångåriga insats 
att genom sitt jordbruk hålla landskapet 
runt Vistträsk med omnejd öppet. 

Mer information om Mysigare by-priset 
finns på byaföreningens hemsida. 
www.visttrask.se

TEXT/FOTO: Rebecca Larsson

”Mysigare by-priset” är instiftat av Vistträsk byaförening, 
till syfte att uppmärksamma och uppmuntra enskilda per-
soner, grupper eller föreningar att ta initiativ till och verka 
för att göra Vistträsk med omnejd till en mysigare by att 
leva och bo i.

Fr. v.  Arne Nilsson, Stefan Borgenstål och Åsa Åberg, tre av pristagarna för Mysigare by 2014.

MYSIGARE BY-PRISET 2014



INSAMLING AV VINTERUTRUSTNING
Insamling av skidor, pjäxor, skridskor och 
hjälmar har påbörjats! Detta initiativ 
syftar till att det ska finnas ett lager med 
skidor med tillhörande pjäxor, samt 
skridskor och hjälmar på Vistträskskolan. 
Dessa kan skolbarnen låna vid behov.

Uppsamlingsplats på bron till Mejeriet 
under hela februari månad.
Har du något av ovanstående som inte 
används längre och som passar barn i 
ålsdrarna 6-9 år? Tveka inte, ta en sväng 
förbi Mejan och lämna redan idag!
Tack på förhand!

Skolgruppen gm Maria Livbom och 
Rebecca Larsson

Byaföreningen har tankar på att 
dra igång ett projekt där vi samlar 
in och sammanställer gamla foton 
med koppling till Vistträsk med 
omnejd.

FOTON I LÅDAN? För detta behöver vi Er hjälp! Har ni 
gamla foton liggandes hemma, gärna av 
gamla hus eller vyer, kanske gammelfar-
mor Hulda eller annan anfader/moder? 
Tveka inte,  utan lämna gärna in dessa 
på Mejeriet! 

1800-tal, 1940-tal eller 1980-tal spelar 
ingen roll, allt är av intresse. Vi skan-
nar av dem och sen får ni tillbaka dem.  
Glöm inte att skriva namn och telefon-
nummer på fotot eller på ett kuvert 
med fotona i. Skriv/berätta gärna också 
om var fotot är taget,  vem/vad det före-
ställer, eller om det finns annan intres-
sant info/anekdot om bilden/personen.

Av sammanställningen blir det sedan en 
utställning, eventuellt även ett häfte.

Vid frågor kontakta någon i 
Byaföreningens styrelse.

FINANSIERA 
VISTTRÄSKBLADET

BANKGIRO 5743-2940

Vill du sponsra fortsatt 
utgivning av Vistträskbladet? 

Sätt in ditt bidrag på byaföreningens 
bankgiro, glöm inte att märka 

inbetalningen med ”Vistträskbladet”.

Kommer att arrangeras under 
2015, mer information kommer!

MOONLIGHT KUBB

FRAMTID VISTTRÄSK

En levande landsbygd mår alla bra 
av. Med det i åtanke presenterades 
tre nya förslag för att möta upp 
framtidens Vistträsk.

I början av januari kallade byafören-
ingen till stormöte. Tanken var att låta 
byborna ta del av några framtidsvisioner 
och arbetsmetoder som en undergrupp 
till styrelsen låtit arbeta fram. 

Det informerades också om vikten att 
ta till vara på olika kunskaper och kom-

petenser så att de kan vävas samman till 
en komplett helhet.
- Vi har startat tre olika arbetsgrupper; 
inflyttning, skola och trivsel. Tillsammans 
kan vi göra underverk och fortsätta 
utvecklingen av vår by, sade Jonas Mark-
lund och förklarade att arbete nyss har 
börjat, 
- Men vi är på väg, menade han.

De olika arbetsgrupperna lät presentera 
sig och åhörarna fick däreftar anmäla 
sitt intresse att hjälpa till.

Fr. v.  Jonas Marklund, Maria Livbom, Rebecca Larsson, Frida Sandman

Måndagar jämna veckor 
09.30 - 12.00

i Mejeriet.

Ta med mellis. 
Enklare fika och kaffe finns. 

Alla hälsas välkomna!

FÖRÄLDRA- OCH 
BARNGRUPP

Tisdagar 14.00 - 16.15
i Mejeriet.

Välkommen att umgås över ett 
handarbete eller en kopp kaffe - eller 

både och. 10 kr för kaffet.
Vi ses!

STICK- OCH 
VIRKCAFÉ



VINTERRALLY GENOM VISTTRÄSK
Jo, du läste rätt! Det är Norrlands 
Motorhistoriker, NMH som den 7 
mars anordnar det populära 
veteranfordonsrallyt Alterrundan 
- och lägger årets färdväg genom 
Vistträsk.

Hans Johansson (Dennis Åbergs svärfar) kommer 
under dagen att visa upp sin gamla Volvo LV 1939 
vid samlingsplatsen för Vistträsk.

Rallyt är ett återkommande familjerally 
och öppet för fordon till och med 1985 
års modell. Starten sker från Älvsbyn 
vid Forum med samling klockan nio på 
morgonen. 

Första ekipaget rullar iväg klockan 10.00 
och färdvägen går sedan via Övrabyn, 
Nystrand, Fällforsen, Manjärv, Vistträsk, 
Lillträsk, Korsträsk och Sågfors innan 
målgång och prisutdelning sker åter vid 
Forum igen.

Banans totala längd beräknas till 70 km 
och runt de kringliggande platserna 
finns frågerunda med både barn- och 
vuxenfrågorfrågor. Rallyt är klassindelat:  
Allmän, nyttofordon, mc och damklass. 
Minst fem anmälda krävs för att köra 
i klassen. Mer info hittar ni på NMHs 
hemsida www.nmh.se/norrbotten
NMH är en ideell förening av personer 
med motorhistoriskt intresse med syfte 
att främja bevarandet av äldre fordon 
i originalskick, för att därmed skildra 
motorismens kulturhistoria.

TEXT: Sara Bohlin
FOTO: NMH

FRAMTID VISTTRÄSK

MÅL OCH VISION:

Öka befolkningen i byn för att få 
fler barn till skola och förskola

Större mångfald

Mer företagande

Större underlag för byns butik

Vi vill utveckla den lokala samhälls-
servicen - inte avveckla.

Vi vill fylla tomma hus och lägen-
heter med liv. En levande lands-
bygd mår alla bra av.

IDÉER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

Att vi alla är goda ambassadörer 
för vår by

Marknadsföring av Vistträsk på en 
mängd olika sätt

Målmedvetet utvecklingsarbete av 
samhällsservicen

Att vi håller kontakt med män-
niskor som är intresserade av att 
flytta hit.

- Det viktiga är att alla bidrar för att 
man tycker att det är kul. Man hjälper 
till med det man kan, vill och orkar göra, 
förklarade Sara Bohlin.

Efter mötets slut tog kommunalrådet 
Helena Öhlund ordet och tackade för 
ett givande och inspirerande möte.

Fr. v.  Anna Åberg, Sara Bohlin

- Det är så kul att få komma till Vistträsk 
och låta sig bli inspirerad av all kreativi-
tet, erkände hon.

Även Inger Lundberg fanns på plats och 
betonade vikten av gemenskap i byn.
- Om jag får och har möjlighet bidrar 
jag gärna i skolgruppen, som gammal 
pedagog brinner jag för sånt här. 

Fortsätt med ert arbete med en levande 
by och det ska jag erkänna: om jag visste 
då vad jag vet nu, så hade jag inte flyttat 
till Älvsbyn när jag flyttade hem, utan till 
någon av byarna.

Undertecknad tolkar det som om hon 
menade Vistträsk ...

TEXT: Sara Bohlin, Jonas Marklund
FOTO: Privat

ALLTID REDO?
Det finns alltid saker att göra om 
du är sugen på lite uteaktiviteter. 

När det gäller Vistträsk Idrottsförening 
(VIF) så behöver bl.a. hockeyplanen 
skottas. Utrustning för detta finns vid 
klubblokalen.

Om du vill hjälpa till med något eller 
har frågor om föreningen, kontakta 
Mattias Livbom (070-616 92 80), 
Lisa Isaksson (070-668 04 14) eller 
Magnus Öhlund (070-369 11 25).

När hockeplanen skottas är det bra om 
snön forslas från planen istället för att 
lämnas kvar. Väder och temperatur kan 
göra det svårt att få bort högarna, vilket 
medför att isen blir dålig. 

Vistträsk Idrottsförening



KATTPENSIONAT PÅ VISTBACKA

Vi visste att vi tagit till stora rum så 
vi var inte oroliga, långt över minimi-
måtten som är allt för små enligt mitt 
tycke (120 x 150 cm för en katt och sen 
0,7 kvm per ytterligare katt i samma 
rum). Katterna måste ju kunna röra sig 
naturligt och busa och ha många hyllor 
att hoppa runt på och många liggplatser 
att välja mellan, klösträd och leksaker 
så de inte blir uttråkade. Till slut vara 
alla papper klara utan problem och vi 
startade i Juni -14. 

Tanken med att ha ett kattpensionat 
på vår övervåning var att ha någonting 
eget som vi båda tyckte om att göra 
och som skulle bli en välkommen del av 
vår vardag. Det är inget stort pensionat, 
lite mer personligt och det passar oss 
utmärkt eftersom vi inte har tänkt ha 
det som huvudförsörjning utan mer som 
hobby.  Att vi valde att inte satsa på ett 
större pensionat var för att vi skulle 
kunna få en mer personlig kontakt med 
alla gästerna och lära känna dem under 
den tid de är här. 

Sen, för mig som har psoriasis och be-
hov av lugn och ro runt omkring mig så 

Sagt och gjort, hösten 2013 började vi 
bygga om största delen av vår då tomma 
övervåning till fem kattrum som blev 
mellan 5-8 kvm stora, och sen som 
bonus en liten balkong utanför varje 
fönster. Det blev någon timmes jobb och 
även med lite hjälp tog det ett tag att få 
allt i ordning. Men så småningom var vi 
färdiga framåt vårkanten 2014. 

Vi fick vänta rätt länge på att Läns-
styrelsen skulle få tid att komma hit 
och godkänna vårt bygge och det var 
minsann en massa regler och byggmått 
man måste tänka på. Man ska även läsa 
in sig på vad man måste kunna om kat-
ters beteende, sjukdomar och annat för 
att kunna ta hand om andras katter på 
ett bra sätt. 

Vi har alltid tyckt om djur av alla slag men katter har haft en spe-
ciell plats hos oss. Vi har alltid haft katter hemma och har tänkt 
länge på just ett kattpensionat. Nu när alla barn och bonusbarn 
flyttat ut så tyckte vi att det var dags att göra någonting som vi 
tillsammans kunde glädjas åt. 

KATTPENSIONAT PÅ VISTBACKA

En del av pensionatet

vad kan vara mer rogivande än ett sitta 
med en spinnande katt i knä och bara 
njuta av tystnaden.  

Målet för Stefan och mig med vårt 
kattpensionat är att vi under många 
kommande år ska få många fina gäster 
som vi kan glädjas åt, skratta åt deras 
tokigheter och få många fina stunder till-
sammans med i en trygg miljö. Vi känner 
att vi har fått en bra start och redan haft 
många gäster och vi ser ljust på framti-
den. Stefan får snart pension och även 
han känner att det här är någonting som 
han vill satsa på och som han uppskattar 
att göra när han får ”all tid i världen”.

Det är självklart att ett kattpensionat 
tar ett tag att ”arbeta” in och framförallt 
att få ut till kattägare att vi finns här. Nu-
mera finns det bra hjälpmedel att göra 
sig synlig, som facebook och en hemsida, 
och det är bra möjligheter att visa att vi 
är seriösa och att vi kommer att göra 
det allra bästa för att gästerna ska trivas 
och att ägarna ska känna att de tryggt 
kan lämna sina älsklingar hos oss.

TEXT/FOTO: Åsa Engström

Stefan Engström med en av pensionatets gäster på axeln.

En av de återkommande gästerna.


