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Gratis deltagande i många av våra 

aktiviteter, fritt nyttjande av  

- Preparerade skidspår  

- Hockeyplan  

- Fotbollsplan  

BANKGIRO 283-8027  

150:-/familj 100:-/enskild medlem  

VISTTRÄSK 

IDROTTSFÖRENING 

VÄRMANDE BYAANDA 
HÖSTENS AKTIVITETER • BERGVÄRME • SK-AID HJÄLPER I AFRIKA 

FÖRENINGSLIVET 

När du betalar din medlemsavgift, ange för- och efternamn, adress, 

telefonnummer och gärna e-postadress. Ange också hur många medlemmar som 

ska ingå i medlemskapet och deras uppgifter.  

Vill du sponsra fortsatt utgivning av 

Vistträskbladet? Sätt in ditt bidrag på 

byaföreningens bankgiro, glöm inte 

att märka inbetalningen med 

”Vistträskbladet”.  

BANKGIRO 5743-2940  

FINANSIERA 

VISTTRÄSKBLADET 

Gratis fiske i norra och södra 

vistträsket samt muskussjöarna  

Möjlighet att hyra kanoter (2 st) 

dygnshyra endast 20 :-  

BANKGIRO 5743-2940  

100:-/hushåll 50:-/enskild medlem  

VISTTRÄSK 

BYAFÖRENING 

Tillgång till badstrand, hyra av bastu 

samt byastuga till subventionerat pris. 

Skriv namn och födelseår  

på alla familjemedlemmar. 

BANKGIRO 387-3122 

100:-/hushåll 

MUSKUS 

BYAFÖRENING 



  

OMSLAGSFOTO: Vy över Muskussjön. FOTO Maria Bergman 

Magnus Tuvesson, läkare vid Hortlax vårdcentral, pratar om  

blodtryck, lågtryck och högtryck. EFS-kören medverkar.  

Korvservering. Alla välkomna! 

  

SÖNDAG 18 OKTOBER KL 18.00 

EFS Missionshus Vistträsk 

VÄLKOMMEN PÅ FÖRELÄSNING 

Den första Augusti spelades det 

fotboll. Tillsammans med Vidsels 

IK ställde barn från Vistträsk IF 

upp i Thor Sjöbergs cup i Böle, en 

turnering för barn födda mellan 

2006 och 2008. 

Fotbollsturneringen Thor Sjöbergs cup 

är en ganska stor turnering, i år blev 

det 71 anmälda lag! Turneringen riktas 

till barn födda mellan 2006 och 2008, 

men om spelare fattas för att få ihop 

ett lag, får yngre spelare också delta. 

Det blev till sist fyra barn från 

Vistträsk och några fler från Vidsel, 

som spelade för Vidsels IK i ett väldigt 

mixat lag, både killar och tjejer. Barnen 

visade att vill man få ihop ett lag så går 

det. Det blev ingen vinst, men de 

kämpade tappert! 

TEXT: Frida Sandman 

FOTO: Rebecca Larsson 

FOTBOLLSCUP  

Adrian Norén, ett av Vistträskbarnen, var 

jättenöjd med dagen. Hans första fotbollscup. 

LEDARE 

Blicken vandrar längs den beige 

strukturtapeten. Stannar upp på en 

bonad broderad med korsstygn. "Där 

vägen svänger och skog tar vid, står en 

stuga i enslig frid" Det låter väl härligt 

tänkte jag. Där skulle man kunna bo.  

 

När jag träffade killen som senare blev 

min man var jag tydlig med mina åsikter 

om vart jag inte ville bo. Inte längre från 

mitt föräldrahem än att jag spontant 

kunde cykla dit, inte i lägenhet och 

absolut inte i en stor stad. Ett år gick 

och vi flyttade ihop, vi fick hyra en 

lägenhet i ett gammalt hus, på toppen av 

Älvsbyn. Fyra mil hemifrån skulle jag nu 

landa i ett hem stort som en 

skokartong.  

 

Det gick väl sådär. Efter en tid växte vi 

ur denna låda och började kolla 

tidningen efter ett lämpligt hus till salu. 

Den här gången bestämde jag mig för 

att vara extra tydlig då det enda som 

kunde rädda mig från en stor stad var 

att bo kvar i Älvsbyn.  

 

"Hit men inte längre, och absolut inte 

till Vistträsk!" sade jag bestämt. 

Vistträsk kändes så långt bort, hemifrån 

alltså. Jag skulle aldrig orka cykla sex mil 

för en kvälls-tekopp med mamma. "Men 

vi kan väl fundera på det" kontrade 

maken. Det var såklart där han kände 

sig mest hemma, alltså där han ville bo.  

Jag trivdes också bra, vi var ofta i byn på 

helgerna hos familj och släkt och 

hälsade på men det var på tok för långt 

bort som sagt.  

I alla fall så hände det en lördag, vilken 

minns jag inte exakt, att jag klev 

innanför dörren på dåvarande Nära dej 

eller "affär'n" som man säger till vardags. 

Lukten där inifrån slog emot mig som 

en vägg. Allt var så bekant. Det var inte 

första gången jag handlade där men jag 

hade aldrig fått samma känsla förut.  

 

Men så fann jag mig. Känslan, doften 

och sortimentet, allt var på pricken likt 

affären dit jag fick följa med min mamma 

eller farmor som liten. Där jag själv fick 

åka i kundvagnen och vissla och smaka 

korv i charken. Där Arnold med sin blåa 

keps ofta kånkade på någon låda fylld 

med varor eller hjälpte en kund ut med 

kassarna till bilen.  

 

Arnold och hans fru Greta finns inte 

kvar, tyvärr inte "Nygår'n" heller som 

jag så gärna hade visat för sönerna för 

att ge dem en bild av hur det var då jag 

var liten. Visa dem mina minnen.  



  
LEDARE SÖKES 

Tack till alla er som bidrar till 

bladet med texter, bilder, frågor, 

aktiviteter som arrangeras, 

möten som ska ske. Allt det här 

fyller vår tidning med innehåll. 

Vi har ibland haft svårt att få tag i 

någon som vill skriva ledaren på första 

uppslaget. Är du intresserad av att 

skriva  en ledare i Vistträskbladet så 

tas det emot med tacksamhet. Ämnet 

väljer du själv.  

Ledaren kan vara mycket kort, som 

ett ord på vägen ungefär. Den kan 

också vara lite längre, som i det här 

numret.   

Kontakta oss om du undrar om något 

eller när du vill lämna in ditt bidrag. 

Frida Sandman 

Sara Bohlin 

NY UTGIVNINGSPLAN 

VISTTRÄSKBLADET 
visttraskbladet.wordpress.com 

 

Bidrag skickas till  

Frida Sandman 070-285 05 48 

frida_sandman@hotmail.com 

Sara Bohlin 070-172 71 99 

sara@norrskensudden.se 

Utdelningsområde: Muskus, 

Avaträsk, Södra Vistträsk, Nattberg, 

Flurheden, Vistträskbyn, Vistbäcken, 

Timfors, Lappurträsk, Vistbacka, 

Uddträsk. 

REVIDERING 

Enligt plan skulle sju nummer av 

Vistträskbladet ges ut varje år, men  

vårt tryckeri (Föreningsservice i Piteå) 

har semester mitt under produktionen 

av vårt extranummer. För att slippa 

stress och ”omöjligt” pusslande har vi 

beslutat att fortsättningsvis sikta på 

sex nummer per år: 

 

Februari 

April 

Juni 

Augusti 

Oktober 

December 

  

Tidningen delas ut i början av 

utgivningsmånaden. Manusstopp den 

20:e månaden innan.  

För visst är det så att alla föräldrar 

också ibland vill få chansen att ge sina 

barn fina minnen som de kan bära med 

sig i bagaget när de växer upp. Och med 

facit i hand skulle jag aldrig välja en 

annan plats än Vistträsk.  

 

Där vägen svänger och skog tar vid. 

Mina pojkar kommer alltid minnas 

"Arne på Nilssons" som tar sig tid att 

prata med dem varje gång vi handlar.  

De kommer minnas utflykterna i den 

fantastiskt vackra naturen vi har runt 

knuten och när vi umgås och träffar folk 

är ofta alla åldrar inblandade, från bebis 

till pensionär.  

 

 

Det värmer när jag ser glädjen i min 

fyraårings ögon då han får stanna till hos 

grannen som egentligen kanske hade 

andra planer men ändå finner lite extra 

tid att leka och prata.  

 

”- Har du tid för en kopp?"  

måste vara den vanligaste frasen som 

sägs här i byn. Och visst har man det! 

För vad är roligare än att prata bort en 

stund med någon. Så är det i Vistträsk. 

Traditioner förs vidare genom 

generationer och det ska vi vara rädda 

om. Jag fick äta upp mina ord "absolut 

inte till Vistträsk". Nu säger jag istället 

"Aldrig härifrån!" 

 

Anna Åberg 
Eftersom så många som möjligt  

ska veta hur man använder 

hjärtstartaren som finns i byn, 

undrar vi om det finns intresse  

för ännu en utbildning i  

DHLR - hjärt och lungräddning?  

Hör av er till oss i styrelsen: 

info@visttrask.se 

Vistträsk byaförening 

INTRESSEKOLL 

PALTSERVERING 

29 OKTOBER 

26 NOVEMBER 

Serveras från 10.30  

tills palten är slut.  

21 NOVEMBER  KL 11-14  

Börja boka bord redan nu!  

Margareta Wikström  

mobil 072-233 13 12  

eller maila till info@visttrask.se  

ADVENTSMARKNAD 
INNEBANDY 

TISDAGAR I GYMPAHALLEN 

18.00 - 19.00 barn ca 6-10 år 

19.00 - 20.00 ungdomar 

20.00 - 21.00 vuxna 

Kristoffer Norén leder  

innebandyn under hösten. 

mailto:info@visttrask.se
mailto:info@visttrask.se


  
SK-AID ARBETAR FÖR ÖSTAFRIKA  

PROMENADLÅDA 

Vid affärn finns en ”promenadlåda” 

där glada motionärer kan skriva sitt 

namn för chansen att vinna något, ofta 

en lott. Vinnare meddelas av 

Byaföreningen.  

Vinnare augusti 

Nr 22   Linnea Isaksson 

Nr 94   Margareta Wikström 

Nr 183 Åsa Södersten Åberg 

SKAid, bildat av Solbritt och Kjell Holmbom i Muskus, har under 

många år drivit insamlingar för välgörande ändamål i Östafrika. Skyltar 

brukar sitta uppe under sommaren för att guida förbipasserande och 

besökare till den loppis som finns stationerad på deras gård. Nu har 

skyltarna åkt ner för säsongen. 

- I år hann vi före Svevia! Förra året gick det sämre - då fick vi hämta 

tillbaka skyltarna i Piteå, berättar paret. Visste du att vistträskbladet  

finns online? På sajten nedan 

finns tidningsarkivet med 

samtliga utgivna nummer, 

upplagda i PDF-format.  

Kika in och läs, eller tipsa och dela 

med dig till vänner och bekanta. 

www.visttraskbladet.wordpress.com 

Glöm inte att bidra med text och bild 

till nästa nummer! 

WEBPLATS 

Trots att skyltarna är nedtagna är 

lopisen kvar. Och lika öppen som 

vanligt. Stugan på gården är varm och 

öppnas för besökare som kommer. Är 

du på väg, eller till och med på plats, 

kan du alltid ringa för att få komma in. 

Loppisen finns i Muskus 15. Ring:   

073-026 61 50 eller 070-581 61 05 

- Vi vill säga Varmt tack till er som 

stöttat vårt loppis genom att handla och 

komma med gåvor.  

Här kommer ett utdrag ur 

föreningsbrevet för sommaren 

Under perioden mars till början av juni 

har SK-Aid gjort 47 utbetalningar till 

Boulen har slutat för i år, men vi bjuder 

på en bild från sommarens spel. Ett 

tappert gäng i farten.  

Det var inget fel på humöret här inte, 

trots att "smågnagarna miniknotten" 

gjorde lite angrepp på ben och armar.  

FOTO: Annika Thorkell 

SLUT FÖR I ÅR 

Älvsbyn Just Nu kommer i sam-

arbete med ABF att under hösten 

2015 ge en grundläggande utbildning  

i att skriva och fotografera på ett 

enkelt sätt.  

Om det är någon Vistträskare som 

känner sig sugen på att gå och börja 

korrespondera för byaföreningens 

räkning står vi gärna för deltagar-

kostnaden. Kontakta Margareta 

Wikström för mer information.  

Antal kurstillfällen: 5  

Huvudledare: Sterling Nilsson, 

Älvsbyn just nu  

Lokal: ABF i Älvsbyn  

Kursanmälan: 0771-96 50 22 

eller info.alvsbyn@abf.se 

BLI SKRIBENT 

mailto:info.alvsbyn@abf.se


  

olika insatser i Östafrika. I slumområdet 

Kawangware är nu reparationen av 

skolan Skylight Academy helt klar. Vi 

avslutade arbetet med helt ny 

beläggning på skolgården och hoppas 

därmed slippa de lerbad som 

regnperioderna förr ställde till med.  

En hönsfarm och en passionsfrukts-

odling har också stöttats under 

sommaren.  

En hel familj på fem personer drabbades 

av malaria samtidigt. SK-Aid ordnade 

medicin och samtliga är nu glädjande 

nog helt återställda.  

Dr Sararas klinik är i dagsläget målad, 

utrustad och besiktigad. För att leva 

upp till de åter-stående kraven vad 

gäller tvätt, sterilisering samt 

avfallshantering med 

förbränningsungn är en separat 

huskropp under uppförande på en 

annan del av tomten. Alla ser fram 

emot starten som är planerad i höst.  

Årets andra skoltermin började  

i maj och över 40 barn kunde 

fortsätta sina studier tack vare  

SK-Aid. Förutom skolavgfterna 

bidrog vi även till annat vid behov, 

t.ex. böcker och skor.  

Enskild familjehjälp har behövts till sju 

olika familjer och som tidigare bistår vi 

med regelbunden lunch till två olika 

barngrupper.  

Vill du ge en gåva eller har du glömt att 

betala medlemsavgiften?  

Bankgiro: 861-4323  

Vi är så innerligt tacksamma för allt du 

gör!!! Ha en riktigt skön sommar!  

Solbritt och Kjell / föreningsansvariga 

SAMMANFATTNING: Frida Sandman 

FOTO: Sara Bohlin 

SK-AID ARBETAR FÖR ÖSTAFRIKA  CIRKELTRÄNING MED START 5 OKT 

Upprop till alla glada motionärer, 

soffliggare och atleter! Måndag den 

5/10-kommer Lina Berglund att 

köra igång med cirkel-träning i 

Vistträsk.  

Träningen är  till för den som vill röra 

på sig, bygga lite muskler, eller bara ha 

en rolig stund tillsammans med glada 

människor.  

- Jag kommer att anpassa passen så att 

alla nivåer känner att dom får ut något 

av träningen, förklarar Lina som själv 

har tränat en hel del under årens lopp. 

Hon har även varit i samråd med 

tidigare ledare så att övningarna ska 

kännas välbekanta för tidigare deltagare.  

- Men det är första gången jag ska leda 

en grupp, därför är jag öppen för alla 

förslag så att vi tillsammans kan få det så 

bra som möjligt, fortsätter hon. Finns 

intresse kan det även komma att bli två 

pass per vecka.  

- Exakta tider kommer att uppdateras 

på Facebook under veckan, men någon 

gång runt 19-tiden är tanken, meddelar 

Lina som givetvis hoppas att många 

deltagare kommer.  

- Jag är  taggad!  

TEXT: Sara Bohlin 

Du köper kaffe/te för 10 kr, tilltugg får du själv ta med.  

Det kan finnas avvikelser på dag, t.ex. om lokalen är uthyrd. 

STICK-CAFÉ TISDAGAR KL 13.00 - 15.15 

Mejeriet, Köpmangatan 26. Alla varmt välkomna! 

RUTIGT OCH RANDIGT 

Lina Berglund. FOTO: Hampus Elmenhoff 



  

Enligt socialdemokraternas 

budgetförslag som riskerar 

Vidselskolans högstadieelever, från 

bland annat Vistträsk, att från och 

med hösten 2016 bussas till 

Älvåkraskolan.  

- Socialdemokraterna har lovat att 

bygga ett nytt äldreboende, och vi 

behöver frigöra resurser för personal i 

detta boende, säger Helena Öhlund, 

socialdemokratiskt kommunalråd. Hon 

fortsätter:  

- Delårsrapporten visar ett underskott, 

budgetberedningen har ett tufft arbete, 

där samordning av högstadieverksam-

heten är en del.  

Idag finns ingen konsekvensanalys av en 

eventuell flytt, menar de oppositions-

partier som nu suttit i budgetberedning. 

Gruppen anser också att det är att 

jämföra äpplen och päron när man 

ställer investeringen i ett äldreboende 

mot driftskostnaden av en skola. Att 3 

miljoner (en siffra som ifrågasätts) i 

besparing skulle räcka till för att väga 

upp investeringen av 60 miljoner.  

- Vi är rädda att trenden blir att folk 

flyttar från byarna och lämnar 

kommunen, vilket gör att vi tappar 

skattekronor. Tror vi på vår 

samhällssyn – att en blomstrande region 

skapar levande byar – gräver vi vår egen 

grav genom att avveckla landsbygden, 

menar Göran Lundström, C.  

- Vi tror på Vidsels potential och ser 

med glädje att samarbetet har kommit 

igång på riktigt mellan byarna. Att lägga 

ner högstadiet vore att dra undan 

mattan för hela bygden.  

Lundberg och Granström tycker istället 

att kommunen ska fortsätta med den 

inslagna vägen där man från kommunens 

håll trycker på Framtidsrika Älvsbyn.  

- Vi vill behålla framtidstron – och 

högstadiet, i byarna. Därför är vi i 

budgetberedningen överens om att vi 

vill avvakta i frågan. 

TEXT: Frida Sandman 

Mer info finns på bl.a. alvsbyn.just.nu 

VIDSELS HÖGSTADIUM HOTAS 

Helena Öhlund, socialdemokratiskt kommunalråd. 

FOTO: Älvsbyns kommun. 

BERGVÄRME I MEJERIET 

Den 26 maj var en glädjens dag för 

styrelsen i byaföreningen. Då fick 

vi beslut om att vi fått bidrag från 

Boverket och sedan tidigare hade 

vi fått från Älvsbyns kommun. Så 

nu var det bara kvar för oss att 

kontakta Norrfjärdens värme som 

hade lagt det lägsta anbudet att 

"köra" igång.  

Torsdag den 13 augusti kom de första 

grejerna, sen under veckan började det 

hända spännande saker. Det kom 

maskiner och annat som 

hörde borrarna till och nu kom 

"gubbsen".  

Två hål på vardera ca 30 meter 

borrades på bara några dagar och sen 

installerades resten i pannrummet.. Nu 

är det bara att fylla i och skicka in en 

massa "papper" och betala. Så skönt det 

ska bli för våra "gogubbar" att inte 

behöva fara dit under kalla mornar för 

att göra upp eld i pannan.  

Natten mot fredag den 11 september 

kördes bergvärmen för första gången - 

och den fungerade perfekt!  

TEXT: Astrid Lundberg  

FOTO: Margareta Wikström  

Borrning pågår. Norrfjärdens brunnsborrningar kom till Vistträsk för att installera vår bergvärme. 


