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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 

NÄR HÖSTEN ÄR FÖRBI 
PENSIONÄRSCAFÉ • FOLKRACE • AKTIV SKOLA OCH FÖRSKOLA 

FÖRENINGSLIVET 

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

mer 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 vist-

träsket 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: Svanar i flytt. FOTO: Marie Nilsson 

I juni åkte förskolan på utflykt till Lomtjärnsparken i Älvsbyn. Barnen 

fick åka buss och det var jättespännande.  FOTO: förskolan 

LEDARE 

Jag måste få börja med att berätta, vil-
ken tur jag haft som fått växa upp i 
denna by. Min generation fick en trygg 
uppväxt med en fin skolgång, då fanns 
det många barn i skolklasserna.  
Ofta var en förälder hemma, i mitt fall 
så fanns min mor hemma, min far gick 
bort vid 39 års ålder. Minns aldrig ho-
nom, jag var bara 1 år och 8 månader. 
Jag har tre bröder och vi har väldigt bra 
kontakt med varandra. Tryggheten när 
man kom hem, var att när man öpp-
nade dörren och man ropat ”mamma!” 
och hon svarade ”Ja”. Då var allt lugnt 
och sen blev det ut och leka med skol-
kompisarna.  

Sen så kom jag snabbt in i föreningslivet 
och det var genom eldsjälen Lennart 
Nilsson. Vi var många killar som tävlade 
om att få t.ex krita fotbollsplanen, för 
då visste man att då skulle man få för-
plägnad av fyra stycken fyrkantiga bul-
lar och en läsk. Vid 17 års ålder så kom 
jag in i Vistträsk IF, med början som 
sekreterare och sen kassör, tränare etc. 
Det var nog grunden att Vistträsk som 
by, blev byn i mitt hjärta.  

Sen har ju åren gått med att jag jobbade 
20 år åt Bröderna Öberg Interiör, sen 
har jag varit egen företagare i 27 år, ett 
jobb som jag verkligen älskat.  

Under dessa år har ju byn utvecklats 
och när det blev klart med Byagården 

”Mejan” i folkmun kallad, så har jag sett 
hur engagerade byborna är i denna 
byagård. När det ska utföras olika arbe-
ten/aktiviteter. Helt fantastiskt är när 
någon säger, kan du ställa upp när det 
gäller bakning/paltkokning, samkväm 
eller andra aktiviteter, allt är så natur-
ligt. Det är det som gör att byn lever.  

Tanken var inte att jag skulle bli ordfö-
rande för byaföreningen (men nu blev 
det så) utan jag tyckte den yngre gene-
rationen skulle ta på sig detta. Det lilla 
jag nu varit i styrelsen, har jag sett hur 
mycket idéer och visioner det finns i 
den yngre generationen. Jag skulle 
gärna se att den yngre generationen 
kunde, om de har möjlighet, att inte 
vara rädd att komma och vara med i 
förening och gärna t.ex i en aktivitets-
grupp. Var inte rädda att lägga förslag 
på aktiviteter i olika åldrar. Vi har ju en 
idélåda vid anslagstavlan.  
Vi går igenom olika förslag om så finns, 
när vi har vi har våra styrelsemöten.   

Med dessa ord vill jag önska alla med-
lemmar och övriga en glad och glädje-
fylld vinter. Var 
rädda om 
varandra!  

Kurt-Lennart Bergh 
Ordförande 
Vistträsk  
Byaförening 

FÖRSKOLEUTFLYKT 

På vänstra bilden: Emil Vikberg. På högra bilden, fr.v: Anton Lestander, Matti Sandman, William 

Karstensen och Arvid Åberg. 

Ronja Berg i klättrartagen. I väntan på bussen. Ally Livbom, Nelly Grundström, 

Line Nordin, Alice Bohlin och Thea Nilsson. 



  
PÅ MED REFLEXEN! 

Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska risken att bli 

påkörd nu när skymningen faller.  

Med reflexer syns du på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter en bil 

med halvljuset påslaget. Då har föraren god tid på sig att sakta in. Om du saknar 

reflexer och har mörka kläder, syns du inte förrän bilen är 20-30 meter från dig.  

 Reflexer ska placeras långt ner på armar och ben, eftersom de syns bäst 

när de sitter lågt och är i rörelse. Det gör det även lättare för en bilist att 

avläsa att det är en gående som kommer. En reflexväst syns extra bra.  

 Reflexer som finns på kläder kan förlora sin reflekterande förmåga efter 

ett antal tvättar, bra att sy på nya eller komplettera med lösa reflexer efter 

ett tag.  

 Reflexen är en färskvara och reflekterar sämre efter några år, särskilt om 

den ligger och skrapar emot nycklar och annat i jackfickan. Byt därför re-

flex regelbundet. Man kan testa sin reflex genom att lysa på reflexen med 

en ficklampa i ett helt mörkt rum.  

 Smutsiga reflexer syns sämre, se därför till att hålla dem rena.  

 Även djuren behöver reflexer för att synas i mörkret och det finns speci-

ella reflexer för hundar och hästar.  

Den bästa reflexen är den som blir använd!  

Idag finns en mängd olika varianter, det viktiga är att hitta någon man gillar så att 

man verkligen vill ta på sig den. 

Matsvinnet på skolorna är ett ständigt 

aktuellt problem som kostar pengar och 

påverkar miljön. I Älvsbyns kommun har 

alla skolor nyligen avslutat en tävling för 

att se vilken skola som bäst lyckas få ner 

matsvinnet. Resultatet är att betydligt 

mindre mat slängts bort efter luncher-

na.  

Hemlig mätning  

- Vi hade först en hemlig mätning på 

alla skolor där vi kontrollerade hur 

mycket mat som slängdes under en 

vecka. Sedan gick vi ut till alla skolor, 

personal och elever, och informerade 

om att vi ska försöka tänka på miljö, 

hållbarhet och ekonomi - och så gjorde 

vi en ny mätning under en veckas tid, 

berättar kostchef Åsa Häggström, Älvs-

byns kommun.  

Det visade sig vara Vistträskskolan som 

var duktigast på att minska matsvinnet. 

De lyckades minska det med 97 pro-

cent. Och nu jobbar elever, matsalsper-

sonal och lärare med att resultatet ska 

hålla i sig.  

Hämtar mer i stället  

- Jag tänker mycket på att jag inte ska 

slänga mat. Det är synd om miljön och 

mattanterna som jobbar mycket, säger 

Klara Berg, i årskurs 2.  

- Jag försöker ta lite på tallriken så att 

jag inte behöver slänga. Istället hämtar 

jag mer om jag vill ha, säger Tor Berg, 

årskurs 1.  

- Det har hänt att jag slängt laxsoppa, 

för det är inte så gott, men för det 

mesta äter jag upp, säger Paula Isaks-

son.  

Minskade med 50 kilo  

Men fortfarande slängs en hel del mat 

på skolorna i Älvsbyn. Innan tävlings-

veckan skrapade eleverna på skolorna 

runt om i Älvsbyn ner 150 kilo mat i 

avfallshinkarna under en vecka. Det 

minskade till 100 kilo under tävlings-

veckan.  

Eleverna har vissa önskemål som vi inte 

kan erbjuda i dag för att ekonomin inte 

räcker till. Dom vill ha mer mjukbröd 

och pålägg fler dagar under veckan. Om 

mindre mat slängdes bort skulle vi ha 

råd att servera det oftare - det tycker 

jag är en jättebra morot, säger Åsa 

Häggström. 

TEXT: SVT Nyheter Norrbotten 

BÄST PÅ ATT MINSKA MATSVINNET 

Skolorna i Älvsbyns kommun jobbar på att få eleverna att verkligen tänka sig för 

innan de lastar på tallrikarna. De som lyckats allra bäst är eleverna i Vistträsk.  



  

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 

Alf Wikberg fick en extra fet gädda i 
mjärdet i sommar. Vid rensningen kom 
förklaringen; fem abborrar hade fått 
säga farväl till livet. 

TEXT: Frida Sandman 
BILD: Birgitta Lundberg 

GÄDDA ÅT FEM 

ABBORRAR 

 

Lördag 19 november  

11.00 - 14.00 

 

Kaffeservering och laxsmörgåsar.  

Du som vill får gärna hyra loppisbord.  

Kontakta Margareta,  

telefon 072-233 13 12. 

JULMARKNAD 
Muskus byaförening säljer 

hembakat fikabröd och 
"Lennart Nilssons limpor”. 

Nilssons butiken  
öppet 9.00- 14.00 

Vistträsk byaförening säljer 
hembakade mjukkakor. 

UPPSKATTAT 

PENSIONÄRS-

CAFÉ 
I början av oktober bjöd skolans 

fritidsbarn in till pensionärscafé.  

Pensionärerna i bygden bjöds in för 

att titta hur fritids ser ut, få möjlighet 

att köpa hembakat fika och umgås 

med barnen, allt med start klockan 

fjorton. Det blev ett mycket upp-

skattat initiativ. 

TEXT: Frida Sandman 

BILD: Leena Jansson 



  
PROMENADLÅDAN 

Vinnare juli 

Nr 62  Alina Shokouhi 

Nr 21   Lil Johansson 

Nr 118   Kerstin Vikberg 

Vinnare augusti 

Nr   Märta Södersten 

Nr     Eva Norén 

Nr     Lil Johansson FOLKRACE 
Under sommaren har några 

Vistträskare verkligen visat framfötterna 

i den folkkära bilsporten.  

Mikael Lakso Öhman, Viktor Öhlund 

och Josef Bohlin är årets nykomlingar, 

och har lyckats  bra på tävlingarna.  

Ingen tar dock Tobbe Nordin, som står 

som efter tävlingar i år står som klubb-

mästare i Älvsby Motorsällskap. 

TEXT: Frida Sandman 

FOTO: Sofi Sjögren, Sara Bohlin,  

Forsmans motorsport 

Vinnare september 

Nr 170 Rune Sjölund  

Nr 7  Kerstin Johansson 

Nr 117   Margareta Wikström 

Vinnare oktober 

Nr 158 Britt-Mari Holmström 

Nr 28  Eva Norén 

Nr 84  Gunnar Marklund 

Vid affärn finns en ”promenadlåda” där glada motionärer kan skriva sitt namn för 

chansen att vinna något, ofta en lott. Vinnare meddelas av Byaföreningen.  

FÖRSKOLANS DAG 

Förskolans dag firades i Vistträsk i 

slutet av maj. Då höll förskolan 

öppet hus för föräldrar och syskon.  

FOTO: Åsa Olofsson 

Vänster ovan: Viktor Öhlund på sin bil. 
Vänster: Josef Bohlin. 
Ovan: Tobbe Nordin står som segrare i klubbmäster-
skapen för Älvsbyns Motorsällskap (ÄMS). 



  
STÄD– OCH FIXARDAG I MUSKUS  

 

I Muskus är man aktiv. I juni höll 

byaföreningen en städ– och fixar-

dag som blev lyckad. 

Bakvalen som tidigare stått vid platsen 

för majbrasan flyttades till badstran-

den. Där blev den genast till nytta och 

nöje för badgästerna.  

Utesoffan fick lasyr och boden vid bya-

gården höjdes upp. Rasskydden på 
byastugan fixades till. Fixarna hann 
dessutom även med att grilla och ha 
pitemålskurs.  

TEXT/FOTO: Muskus Byaförening 

KOLMILAN FRIDA 

Extra roligt är det att det 

under byggandet av milan 

dök upp ett fågelbo. Det 

visade sig vara en sä-

desärla som småningom 

kläckte och födde upp sina 

ungar i en kartong vid plat-

sen för milan. 

TEXT: Frida Sandman 

BILD: Thomas Strömgren 

Även i år har ”gubbarna” i Muskus byaförening kolat en mila. I år fick 

hon namnet Frida. Ett eminent val om du frågar mig.  



  

Den pensionerade läraren Dick Öhman 
hälsade på i klasserna och visade på 
gamla fångstredskap och Elaine Mark-
lund hälsade på och berättade om me-
jeriet, Vistträsks nuvarande byalokals 
historia och Dina, byns första mejerska.  

Eleverna fick också åka på en upplevel-
serik studieresa till Friluftsmuseet Hägn-
an i gammelstad, en resa sponsrad av 
byns företagare och byaförening.  

- Att företagarna och byaföreningen 
engagerar sig i skolan och det arbete 
som vi gör känns motiverande och gläd-
jande, säger läraren Maria Sundström 
och tillägger:  
- Vi är så glada och tacksamma.  

Som avslutning på läsåret hölls en 
gammeldags skoldag anno tidigt 1900-
tal. De elever och personal som ville, 
fick komma utklädda i tidsenliga kläder, 
medtagandes matsäck och - om man 
ville - ett äpple till lärarinnan.  

TEXT: Sara Bohlin  
FOTO: Maria Sundström 

SKOLRESA 100 ÅR BAKÅT I TIDEN 

Under vårterminen har Vistträskskolan arbetat med ett historietema som inklu-
derade att lära sig hur det var i Vistträsk förr i tiden.  

Mot slutet av läsåret hälsade byaföre-
ningens ordförande Kurt-Lennart Bergh 
på i Vistträskskolan. Med sig hade han 
ett par representanter från byns företa-
gare. De ville uppmuntra eleverna och 
personal, med tanke på det goda arbete 
de utfört i samband med projektet "Att 
leva tillsammans i världen" där de minst 
sagt satte Vistträsk på kartan - både 
genom sin insamling till barn på flykt 
och genom matt vinna FNs tävling 
"Världen i framtiden". 

Med sina illustrerande youtube-filmer 
har eleverna visat på en önskan om 
mångfald och medmänsklighet som 
byaföreningens styrelse hoppas kunna 
se även i ett framtida Vistträsk, varför 

man beslutat att tilldela skolan före-
ningens årliga Mysigare by-pris.  

Prissumman, 1500 kronor, spenderades 
på en studieresa till friluftsmuseet Häg-
nan i Gammelstad, en resa som flertalet 
av byns företagare också var med och 
sponsrade. ”Mysigare by-priset” är in-
stiftat av Vistträsk byaförening till syfte 
att uppmärksamma och uppmuntra 
enskilda personer, grupper eller före-
ningar att ta initiativ till och verka för att 
göra Vistträsk med omnejd till en mysi-
gare by att leva och bo i. 

TEXT: Sara Bohlin 
FOTO: Maria Sundström 

MYSIGARE BY-PRISET 

Ambitionen är att Vistträsks Mysigare by-pris ska delas ut till en eller flera per-
soner under byns årliga Vistträskdag. I år frångick byaföreningen den ordningen, 
sedan styrelsen beslutat att utse skolan som pristagare. 



  

På programmet stod Ansiktsmålning för 
barnen, visning av kaniner och höns, 
loppis, fotoutställning, visning folkrace-
bilar & Jänkare, lotterier, försäljning T-
shirts/kepsar, servering av våfflor & 
hamburgare i anslutning till Mejeriet 
och inte minst Palt och fikaförsäljning 
och annat smått & gott. 

Vid lunchtid delades Näsmansfonden ut 
stipendie till Birgitta Forsman för att 
hon är en kulturambasadör, och Kent 
Westerlund för att han är en väldigt 

duktig timmerman och främst vad gäller 
renovering på gammalt sätt. 

Mysigare by-priset som gick till skolan i 
Vistträsk, där läraren Maria Sundström 
och ett antal elever från skolan fick ta 
emot priset. 

Byns ”Hjärta för kultur” priset gick till 
Lena Carlberg, Ann-Cathrine Eklund, 
Kurt-Lennart Bergh och Fred Björk. 

TEXT/FOTO: Sterling Nilsson 

VISTTRÄSKDAGEN 2016 

Utdelning av Mysigare by-priset där Maria Sundström tillsammans med sina elever tog emot priset. 

En glad Birgitta Forman tar emot stipendiat från Näsmansfonden. 


