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Stickcafé har sommaruppehåll  

fram till september månad. 

SOMMAR-

UPPEHÅLL 

VISTTRÄSK I HETLUFTEN 
TANZANIA • EPABYGGAREN • SKARPLADDAD REVOLVER 

Från Mejeriet, förbi brandstation och 

fram till sista huset på Köpmangatan 

gräver PEAB just nu nytt vatten och 

avlopp.  

- Vi är nog klara i mitten eller i slutet av 

juli, berättar Anders Berg, som jobbar 

på Älvsbyns Energi. 

TEXT: Frida Sandman 

NYTT VATTEN OCH AVLOPP 

Urgrävningen tar plats, korsningen är avspärrad till stor del. FOTO: Frida Sandman 

Både grävmaskin och lastbil finns på plats.  

FOTO: Anders Berg 

En smal del av vägen är öppen för passage.   

FOTO: Anders Berg 

Reningsverket får nytt tak och en ansiktslyftning. 

Flevikens bygg gör jobbet. FOTO: Anders Berg 



  

Rombo ligger vid foten av Kilimanjaro, 

Afrikas högsta berg, och är ett bördigt 

område med hög potential. Till exempel 

för bergsbestigning och safari-resor. 

- Vill man få västerländska besökare 

krävs en viss servicenivå och en bra bas 

att bygga vidare på är redan på gång, 

säger Victoria. Till det krävs utbildning 

och input från annat håll och bland annat 

kommer utvalda representanter från 

Tanzania att besöka Älvsbyn fram emot 

hösten 2015. 

- De behöver se hur vi bedriver turism 

från den här delan av världen och sedan 

få idéer som de kan omsätta i 

hemlandet. De kommer även att få se 

hur vi arbetar med demokrati och 

jämställdhet, avslutar Victoria. 

TEXT: Sara Bohlin  

FOTO: Victoria Kärrman 

Vackra och annorlunda vyer varvades med 

upplevelser av de vilda djuren. En verklig 

upplevelse. 

VISTTRÄSKARE TILL TANZANIA 

Jag vill börja med att tacka alla som 

skickat in sina bidrag, tack vare er blir 

även det här numret klart läsvärt! Det 

kom in så mycket material att vi blev 

tvungna (jättekul!) att lägga till extra 

sidor!  

Till nästa nummer tänkte jag att det 

vore kul att se bilder av och läsa om era 

sommarprojekt. Kanske ska ni bygga, 

måla, odla, fiska eller jaga? Eller något 

helt annat? Skicka gärna in din bild och 

text till oss! 

Vi önskar också foto till framsidan. 

Eftersom att midsommar är i antågande 

kan det kanske passa med en 

midsommarbild?  

Redan nu kan vi se en del projekt som 

varit igång, bland annat Bo Öhlunds  

EPA-bygge, och så kolmilan. I Muskus 

bränner man nämligen åter igen en 

kolmila. Årets upplaga har getts namnet 

Elna. Vid milan finns ett förklarande 

anslag: 

Varför kvinnligt namn?  

Milan är ett kvinnligt väsen med mycken 

nyckfullhet, hett temperament och inre 

glöd. Det innebär att hon ibland kan hitta 

på oförväntade saker som jag inte nämner 

här. En stor portion gott omdöme och sunt 

förnuft är därför nödvändigt för att 

kolningen ska bli en trevlig upplevelse. Om 

du vårdar henne ömt och omsorgsfullt 

kommer hon att ge god lön för mödan. 

Därför är det självskrivet med ett 

kvinnonamn. 

Här vill jag personligen inflika ett 

instämmande ”jamen självklart”, och 

önska kolarna lycka till!  

TEXT: Frida Sandman 

FOTO: Sara Bohlin 

LEDARE 

OMSLAGSFOTO: kolmilan Elna 

Den sista maj avhölls en stor byaloppis 

med många besökare. Nilssons bjöd på 

korv, och byaföreningen sålde palt. 

Vackert väder! På bild: korvservering 

utomhus. 

FOTO: Sara Bohlin 

BYALOPPIS 

VISTTRÄSKBLADET 
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Bidrag skickas till  

Frida Sandman 070-285 05 48 

frida_sandman@hotmail.com 

Sara Bohlin 070-172 71 99 

sara@norrskensudden.se 



  
MAJBRASA I MUSKUS 

Valborgsfirandet är över, låt oss i 

bilder få presentera majbrasan i 

Muskus, där inte bara elden, utan 

även gemenskapen värmde 

de omkring hundra besökarna.  

Förutom korvgrillning stod den 

obligatoriska ”Gissa antalet-tävlingen” 

som i år bestod av en burk fylld med 

knappar och allmän körsång på 

programmet. 

TEXT/FOTO: Sara Bohlin 

Mona Bergström skojar med Paula Isaksson och 

Alva Bohlin. 

Linnea Nordin hade hittat till majbrasan 

tillsammans med familjen. Ett ögonblick efter att 

bilden togs var leken åter igång. 

Det var gott om besökare på platsen för årets 

majbrasa i Muskus. De allra flesta deltog också i 

körsången som blivit tradition i sammanhanget. 

Barmark och toppeluvor. Precis som Valborg ska. 

I mitten av april reste Victoria 

Kärrman till Rombo i Tanzania via ett 

Sida-projekt. Syftet med resan var att 

ge råd och undersöka möjligheter till 

att utveckla landets turistnäring, 

jämställdhet och demokrati. 

- Alla delar vävs ihop och i det här fallet 

handlar det om att finansiera ett barnhem, 

berättar Victoria och förklarar vidare att 

barnhemmet är unikt i den anmärkelse att 

det bekostar skolgång för barnen ända upp 

till universitetsutbildning. 

- Min roll var att se över hur den befintliga 

turismen fungerade, se vilka möjligheter 

som finns och med mina kunskaper sedan 

hjälpa till att skapa en hållbar satsning som 

de kan bedriva själva med syfte att få 

ekonomi att driva barnhemmet vidare. 

VISTTRÄSKARE TILL TANZANIA 

Tanzania har ett rikt djurliv, här en flock zebror. 

Barn från Rombo, Tanzania 



  

Bo Öhlund har under vintern 2014 

och 2015 byggt två stycken A-

traktorer. En till dottern Wilma 

och den andra till hennes pojkvän 

Lucas. 

Båda A-traktorerna är byggda av en 

Volvo 740, Wilmas av 90-årsmodell och 

den andra av en-87:a. 

Det är många regler och bestämmelser 

för att få traktorn godkänd på 

besiktningen. Taket är kapat cirka 70 cm 

och bakrutan är flyttad fram. Det långa 

flaket som bildas bakom ska sedan 

svetsas ihop och en cantrerad "flaklåda" 

måste byggas och sättas dit. 

- Den får vara max 1,25 m2, förklarar 

Bo och berättar vidare om andra 

bestämmelser. 

- Bakom stolarna i hytten får det vara 

max 10 cm och för att fylla ut byggde vi 

en låda för högtalare. 

Det har varit många timmar i garaget. 

Kapning, svetsning och sedan har de 

EPA-BYGGAREN SOM BOR I BYN 

Bo Öhlund med de byggprojekt han har haft, fr.v: folkracebilen till sonen Viktor, EPA till dotterns 

pojkvän Lucas, EPA till dottern Wilma. 

På förekommen anledning vill vi informera om vad som gäller när man 

nyttjar VIF:s anläggning. 

Tyvärr ser vi att nedskräpning, framförande av diverse fordon, inbrottsförsök och 

skadegörelse på anläggningen har blivit en allt vanligare företeelse. Det är 

oacceptabelt under alla omständigheter och dessutom drabbar det föreningens 

ekonomi samt ideellt arbetande personer. 

Om ovanstående enkla regler inte efterlevs kommer anläggningen att stängas på 

alla tider där VIF inte bedriver organiserad träning. Vidare kommer all 

skadegörelse och inbrottsförsök att polisanmälas. 

Med förhoppning om en väsentlig förbättring. 

Styrelsen i VIF 

VIF INFORMERAR 

Vi behöver hjälp med paltserveringen på  

Vistträskdagen. Om du kan tänka dig stå 

en timme vid serveringen, vänligen 

kontakta Elaine Marklund eller 

Margareta Wikström så upprättar de 

ett schema.  

0929-211 91 Elaine 

0929-213 12 Margareta 

PALT PÅ VISTTRÄSKDAGEN 

 Det är ok att använda skidspår, fotbollsplan samt hockeyplan för motion 

på andra tider än när VIF bedriver organiserad träning. 

 Skräp kastas i den gröna tunnan alternativt tas med hem. 

 Endast VIF:s fordon (snöskoter, gräsklippare) får framföras på 

anläggningen. 



  

Han brukar komma bland topp tre när det nalkas tävling, och i slutet av 

maj kammade Adam Vikberg hem dubbla segrar när 

kretsmästerskapet i revolverskytte avgjordes. Men det krävdes en 

stenhård särskjutning innan guldet kunde följa med hem till Vistträsk. 

Det var många som imponerades av Adams säkerhet. På stadig hand tvingades han 

sikta om när vinden ökade i styrka, men han behöll sin balans och avlossade säkra 

skott på bra tid. Men så övar han också nästan varje dag, antingen med gevär eller 

pistol, ett intresse som kom redan vid unga år. 

Nu siktar Adam på att hålla sig i topp fram till att SM anordnas i Boden nästa gång. 

Då hoppas han på revansch från tidigare SM, då han fått krutstänk i ögat och 

tvingats sikta med luddig syn. 

TEXT: Sara Bohlin FOTO: Sara Vikberg 

ADAM SIKTAR VIDARE MOT GULD 

Adam Vikberg tog hem guldet i kretsmästerskapen i revolverskytte i maj. 

tagit hjälp av Mikael Patomella som 

spackat, slipat och lackerat bilarna. 

Dessutom blir det en hel del fix 

invändigt för att få den fin igen.  Även 

sonen Viktor som är intresserad har 

hjälpt till där han kunnat. 

- Det har varit en fördel att han varit 

mindre när det varit trånga utrymmen, 

säger Bo. 

I en A-traktor sitter dubbla växellådor. 

Den främre är spärrad på 3, 4 och 

5:ans växel och den bakre lådan är på 

1:an. Maxhastighetern får inte överstiga 

30 km/h på själva besiktningen och 

polisen tollererar en fart på 35 km/h. 

För att få fram rätt hastighet ska det 

räknas på hjulets omkrets, utväxlingen i 

lådorna plus bakaxel och varvtalet ska 

ligga på 10% under bilens maxvarv. När 

man fått allt att stämma görs en 

reg.besiktning. 

- Har man tur går den igenom, säger 

Bo som lyckades få båda bilarna 

godkända. 

Det har tagit många timmar och fastän 

det varit roligt tror Bo att det inte blir 

några fler byggen, om det nu inte ger 

bra betalt förstås. Kommande projekt 

blir att hålla igång en folkracebil åt 

sonen. 

TEXT/FOTO: Sofi Sjögren 

EPA-BYGGAREN SOM BOR I BYN 

Bo Öhlund och Dottern Wilma. 

Den här gången var det svårt att få 

platsen att räcka till. Otroligt vad som 

hinner hända på bara en månad! 

Stort tack till alla som skickat bidrag till 

det här numret av Vistträskbladet! 

Jättekul att se vad som händer i byn! 

Nästa nummer kommer i Juli, skicka in 

snart så ditt bidrag hinner med. 

TEXT: Frida Sandman 

MÅNGA BIDRAG 



  

MATEN 

Vistträsk byaförening säljer palt 

Fikaförsäljning på Brandstation 

Muskus byaförening säljer våfflor 

VIF serverar hamburgare 

 

AKTIVITETERNA 

Ansiktsmålning 

Hoppborg och sockervadd 

Loppis 

Visning gengasbil 

Och mycket mer! 

VISTTRÄSKDAGEN LÖRDAG 11 JULI 

Årets mest spektakulära händelse, Vistträskdagen, infaller den 11/7.  

Vi hoppas på en repris av fjolårets succé, både vad gäller antalet 

besökare och vädermässigt. Varmt välkomna! 

11.00 Dagen inleds 

 

12.00 Stipendieutdelning:  

 Näsmanfonden   

 Mysigare by-priset 

 

14.00 Slut för dagen 

PROGRAM 

Förutom online-färghandeln finns 

också en kunskapsbank för den med 

frågor kring målningen. En av de 

vanligaste frågorna är hur jag som 

husägare vet när det är dags att måla 

om? 

- En bra tumregel är att måla när 

färgen börjar bli "trött"; kanske har 

den tappat lite färg och lyster, kanske 

ser vindskivorna slitna ut? säger Sara 

och fortsätter: 

 

- Ofta kan det räcka att mellan 

målningarna bättra på och fräscha upp 

delar av fasaden som är extra utsatta, 

men har färgen bleknat ordentligt eller 

till och med "bubblat" sig eller flagnar, 

ja då är det på tiden att planera in en 

renovering av husets ytskikt. 

Vill du veta mer om hur du får 20-35% 

rabatt på Flüggers produkter?  

Kika in på målahuset.se! 

TEXT/BILD: Frida Sandman 

WEBSHOP I VISTTRÄSK 

Många Vistträskare målar huset i sommar. Funderar du också på det 

kan du gärna besöka malahuset.se där Vistträskföretaget Bohlins BMM 

säljer utomhusfärg online.  

- Målgruppen är främst Älvsbyhusägare, men naturligtvis också andra 

husägare i Sverige, berättar Sara Bohlin, projektledare.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sapagroup.com/sv/sapa-profiler-ab/nyheter/2013/trevlig-sommar/&ei=SFRxVaHVOeejyAP9h4HYBg&bvm=bv.95039771,d.bGQ&psig=AFQjCNGTsWbjvTCFYR8N8UV0ft2JB7


  

Vistträsks senaste nytillskott! 

Den 10 maj föddes vår älskade dotter. 

Hon vägde 3725 g och var 49 cm lång. 

Lillflickans stolta storebror heter 

Hjalmar och de lyckliga föräldrarna 

Carolina och Tomas Södersten. 

NYFÖDD 

Vistträsk byaförening får 127 500 

kr till inventeringsbidrag och 

upprustning. 

Boverket har i år fått in 233 

ansökningar från hela landet. 94 

beviljades. Bidraget är tänkt till allmänna 

samlingslokaler och dit räknas lokaler 

som drivs av ideella organisationer som 

hålls öppna och tillgängliga för 

föreningslivets verksamheter.  

Det statliga bidraget är högst 50 

procent av den totala kostnaden och 

förutsatt att kommunen bidrar med 30 

procent och att föreninge står för 

resterande. I Norrbotten var det två 

föreningar som fick pengar, varav 

Vistträsk Byaförening var den ena. 

TEXT: Annika Lahti, Piteå-Tidningen 

STATLIGT BIDRAG TILL VISTTRÄSK 

Bidraget till byaföreningen är tänkt till att installera bergvärme i bygdegården 

Mejeriet. FOTO: Sveriges Radio. 

Den 3 juni höll förskolan sitt årliga vernissage. Som brukligt många fina alster och 

stolta föräldrar som visades runt av sina glada telningar. FOTO: Sara Bohlin 

VERNISSAGE PÅ FÖRSKOLAN 

Aurora, yngst på förskolan.  Alice Bohlin visar vad hon målat. 

Alva Bohlin och Maja Berggren. 

Tilldelas den eller de som bidrar till att göra Vistträsk till en ännu mer 

 attraktiv by att bo i. Prisutdelning på Vistträskdagen den 11 juli! 

MYSIGARE BY-PRISET 



  

 

Nioåriga Linus Persson och 

Christoffer Lindgren hittade en 

skarpladdad revolver nära skolan. 

– Den låg här! säger Linus och 

pekar bakom en av entréstolparna 

till Ebeneserkyrkan i Vistträsk. 

Pojkarna gillar att hoppa med cyklarna 

vid Ebeneserkyrkan, Den här gången såg 

de något som låg vid en av stolparna. 

– Först trodde vi det var en 

leksakspistol men den vägde ju typ fyra 

kilo. Det fanns också patroner, berättar 

Linus. Enligt pojkarna var två tomhylsor 

men tre av skotten i trummagasinet var 

skarpa. 

– Jag provade att dra på hanen. Då 

kände jag att den var riktig. Det gick 

tungt. En leksakspistol går mycket 

lättare. 

Uppjagade av fyndet sprang pojkarna till 

traktorföraren Anders Berg som 

lossade en lastbil. Han i sin tur insåg 

allvaret och kontaktade polisen. 

Aron Backman, utredningsledare vid 

polisen i Piteå, bekräftar att vapnet var 

laddat och skjutklart. Det finns dess-

bättre inget som tyder på att revolvern 

använts i samband med brott. 

TVÅ NIOÅRINGAR HITTADE SKARPLADDAD REVOLVER NÄRA SKOLAN 

Piteå-Tidningen skriver att två män 

misstänks för vapenbrottet. De är i 

tjugoårsåldern och hemmahörande i 

Pite älvdal. Båda är misstänkta för att 

tillsammans ha byggt om och laddat 

pistolen. 

Polisens kriminaltekniker kunde säkra 

vissa spår på fyndplatsen och på vapnet 

då pojkarnas upptäckt polisanmäldes. 

Dessa spår ledde fram till gripandet. 

Enligt polisen släpptes båda de unga 

männen redan strax efter lunch på 

fredagen, då förhören med dem var 

avslutade och de inte ansågs kunna 

störa utredningen. Vad som sagts i 

förhören vill polisen inte uttala sig om, 

men frisläppandet kan tyda på att de 

erkänt det de anklagas för. Enligt 

vapenexperten Daniel Ligné vid 

Jägareförbundet rör det sig om ett 

fullständigt livsfarligt vapen, förmodligen 

en startpistol som byggts om och 

laddats med skarp ammunition och som 

är för klen för att tåla en avfyrning med 

riktig ammunition. 

- Den som avfyrar vapnet riskerar att 

det sprängs i handen och kulan kan 

hamna precis var som helst, och inte alls 

där man siktar, konstaterar han. 

TEXT: Frida Sandman 

FOTO: Mona Bergström 

Revolvern som hittades. FOTO: Anders Berg 


