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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 

VI(STTRÄSK) GILLAR SKOGEN 
BOLIDEN REKAR • SNABBA NAPOLEON • ÅRSMÖTSSÄSONG 

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 100:-/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: utsikten från Falkberget en dag i februari. FOTO: Marie Nilsson 

LEDAREN 

Bilen, en Peugeot de döpt till Napoleon, 

som var helt igenom franskinspirerad 

med Franska flaggan återkommande i 

bilens målning och som drog många 

blickar till sig under tävlingsdagen. 

– Vi har till och med fått erbjudanden 

om folk som vill köpa bilen av oss, säger 

killarna i Teamet. 

Självklart stod även Baguetter på menyn 

under dagen och planerna att införskaffa 

baskrar var också en Idé men det var 

lite svårare att verkligställa hälsar 

killarna. 

Teamet som inte deltog i första 

deltävlingen av Bodenkampen ligger nu 

igenom sin första plats i  andra 

deltävlingen på en total 3:e plats och 

behöver göra bra ifrån sig även på sista 

deltävlingen för att kunna kamma hem 

totalsegern. Vilket kommer att bli svårt 

då det måste till att Napoleon plockar 

hem ytterligare en seger till pojkarna 

medan Team rally som i dagsläget leder 

hela tävlingen inte får komma särskilt 

långt fram i tabellen. 

Sista deltävlingen kommer att hållas på 

Bodens Motorstadion den 12 februari 

och då hoppas vi att de åskådare som är 

på plats kommer att se Franska flaggan 

swisha förbi i många varv. 

Text: Sandra Nordin 

Foto: Eilert Gezelius 
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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 

NAPOLEON PÅ KRIGSSTIGEN 

SPARKAR I REPRIS PÅ MUSKUSSJÖNS IS 

En ny Vistträskare: Cornelia föddes 

den 23 december 2016. Stolta 

föräldrar är Jenny Eriksen och 

Fredrik Jansson. 

"På lördag är det dags att damma av både 

sparkar å spritdunkar för då är det sparkfest! ... 

Hur som haver tycks alla vara välkomna om jag 

förstått allting rätt så hä är bara klä sig varmt, 

hänga på sig isdubbar å en korvring å dyka 

upp! ... (Kubbspel kan förekomma)"  

Den 3 december var det dags; isen hade lagt 

och en liten inbjudan syntes på facebook. Enligt 

hörsägen blev sparkfesten lyckad, även om inga 

bildbevis fanns att dela detta år. 

TEXT: Frida Sandman 

24 januari, inlägg i 

facebook-gruppen 

VISTTRÄSK: 

 

Jag var med Gudrun 

Lindström och åkte 

längdskidor i 

Vistträsk igår, på ett 

fantastiskt fint spår. 

Stor tummen upp för 

er som fixar så fina 

spår! 

/Helena Greus 

Leva, bo och trivas innefattar friluftsliv för 

många under den här årstiden. Vi har fått många 

glada tillrop om våra trevliga skoterleder, fina 

skidspår och vackra natur. Därav den vackra 

bilden från utsikten på Falkberget på omslaget. 

Marie Nilsson är en fena på att få till det. 

De senaste åren har många nya ansikten blivit 

Vistträskare. Det vore riktigt kul att få er 

historia om varför Vistträsk blev ert nya hem. 

Dessa nya bybor bidrar till vår levande by 

(ursäkta klyschan) och  gör att jag känner mig 

rätt säker på att vi kommer att fortsätta att 

leva, bo och trivas här. 

Jag hoppas att det blir någon annan än jag som 

skriver de första orden i nästa Vistträskblad. 

Kanske rent av du som är nyinflyttad? Nedanför 

ser du vart du kan skicka materialet. 

/ Frida Sandman 
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Boliden Mineral AB har beviljats undersökningstillstånd för 

Finntjärnliden i Älvsbyn och Piteå, nära Laverområdet. 

Området som ska undersökas ligger 

precis söder om Södra Vistträsk i 

Älvsbyn, är cirka tre kilometer brett, 

och sträcker sig i en stor fyrkant ner 

till Storsund i Piteå kommun. 

– Våra geologer kommer att gå 

igenom området och göra en 

kartläggning av berggrunden, säger 

Christine Nilsson, 

informationsansvarig för gruvor på 

Boliden Mineral. 

Enligt beslutet ska företaget söka efter 

koppar, guld, silver, zink och bly i 

området. Boliden säger att det dock 

inte alls betyder att det är ännu en 

gruva på gång. 

– Undersökningstillstånd är väldigt 

tidigt i processen att öppna en gruva, 

det är väldigt väldigt långt ifrån att 

planera för att öppna en gruva. Det är 

mer att muta in ett område för att 

undersöka vad som finns där, säger 

Christine Nilsson. 

BOLIDEN UNDERSÖKER VIDARE 

Boliden har fått undersökningstillstånd gällande Finntjärnliden. Det stora gröna fältet är Laver.  

Bodenkampen som är en 

uthållighetstävling för förare där ett lag 

bestående av 2-8 bilförare som kör en 

bil särskilt byggd för ändamålet på en 

bana under 4 timmar. Banan ska vara 

minst 2km lång och får anläggas på så 

väl en befintlig folkracebanan som en 

åker eller grusväg. 

Varje förare får max köra 10 varv innan 

man måste byta chafför och här gäller 

det att både hålla sig på banan, ha 

snabba byten och hoppas på att bilen 

håller i hop och hjulen sitter där dom 

ska efter de 4 timmarna är över. Så när 

dagens körning var över stod det klart 

att Baguettmaffian med sina 100 varv 

körda blev dagens vinnare. 

Bakom Baguettemaffian hittar vi Patrik 

Lindgren, Tobias Nordin, Timmy 

Rattamaa och Mikael Lakso-Öhman, de 

3 sistnämnda hemmahörande i 

Vistträsk. Alla håller till vardags på och 

tävlar i Folkrace för Älvsby MS men för 

skojs skull byggde i hop en bil för att 

prova denna form av tävling. Det är 

Bara Tobias som tidigare deltagit i 

liknande tävlingar, Tobias som man sett 

i olika medier med sina Folkrace 

meriter i snart 20 år men övriga 

deltagare är rätt nya inom sporten och 

både Timmy & Mikael började köra 

folkrace först förra året. 

NAPOLEON PÅ KRIGSSTIGEN 

Napoleon på krigsstigen i Bodens skogar. Baguettemaffian kom,sågs 

och segrade i helgens deltävling av Boden kampen den 29 januari.  



  

För den som vill nyttja elljusspåret 

efter mörkrets intrång, kan det vara 

bra med en beskrivning hur du tänder 

ljuset. Frågan kom upp på facebook, i 

Vistträsk-gruppen som finns där. 

På gaveln till klubbhuset på 

fotbollsplanen finns ett timer-vred. 

Det går att vrida upp till 60 minuter 

och ljuset släcks automatiskt efter det. 

Lycka till med motionerandet! 

TEXT: Frida Sandman  

(med hjälp av facebook) 
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PROMENADLÅDA 

Vinnare november 

Nr 27  Jennie Roslund 

Nr 78   Elsa Viklund 

Nr 126   Eva Öhman 

Vinnare december 

Nr 70   Alf Wikberg 

Nr 161  Hanna Aho 

Nr 213 Eva Öhman 

BOLIDEN UNDERSÖKER VIDARE 

Ett undersökningstillstånd innebär att 

Boliden får ensamrätt på området, 

inga andra gruvföretag får komma in 

och göra några undersökningar. 

Boliden kommer nu framöver att göra 

en arbetsplan inför undersökningen. 

– Sen ska den också skickas ut till 

markägare innan vi påbörjar 

någonting. De kommer att bli 

informerade, säger Christine Nilsson. 

Finntjärnliden ligger bara ett par 

kilometer från Laverområdet där 

Boliden tidigare nekats att öppna upp 

den gamla koppargruvan. Både 

Länsstyrelsen och Bergsstaten har sagt 

nej till bearbetningskoncession. 

Ärendet är för närvarande överklagat 

till regeringen. 

– Vi har också ett till område som vi 

har sökt undersökningstillstånd för 

som ligger nära Laver, säger Christine 

Nilsson. 

 

TEXT: Piteå-Tidningen, Håkan Öberg 

ÖPPETTIDER 

KANISBACKEN 

Tisdag  17.30 - 20.30 

Torsdag  17.30 - 20.30 

Fredag  17.30 - 20.30 

 

Lördag  10.30 - 16.30 

Söndag  10.30 - 16.30 

FOTO:  © Älvsbyns Fastigheter 

Vinnare januari 

Nr 5  Roland Norén 

Nr 78  Hardy Berggren 

Nr 159 Lil Johansson 

Vinnare februari 

Nr 91  Britt-Marie Holmström 

Nr 127 Christer Åberg 

Nr 33  Greta Nilsson 

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

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

EN TIMMES LJUS 

PÅ ELJUSSPÅRET 

SKIDSPÅR 

Nu finns det ett 

updraget skidspår 

runt Muskussjön, 

utan branta backar.  

Spåret är 10 km långt 

och ligger kvar trots 

senaste blidvädret. 

Ha en härlig skidtur! 



  

STICK-CAFÈ Mejeriet, Köpmang 26. 

Alla varmt välkomna!  

Du köper kaffe/te för 10 kr,  

tilltugg får du själv ta med.  

 

TISDAGAR KL 13.00 - 15.15 

RUTIGT O RANDIGT 
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PALTSERVERING 

Från kl 16.30 tills palten tar slut 

29 mars och 26 april 

Därefter sommarlov till 

Vistträskdagen. 
ÄIF skidor inbjöd ALLA som vill, att delta 

i kommunskidan. Kommunskidan är ett 

motionsarrangemang där man själv väljer 

vilken sträcka man vill åka, med eller utan 

tidtagning. 

Alla barn/ungdomar (0-16 år) som deltar 

vid minst ett tillfälle får pris, oavsett om 

man åker med eller utan tidtagning. 

I Vistträsk var det dags för skidtävling i 

klassisk stil den 18 januari. Köldgränsen 

sattes till –15ºC och åkarna startade 

klockan 18.30.  

Den 5 april avrundas kommunskidan med 

ett öppet klubbmästerskap (fri stil) på 

Kanis. Även där är alla välkomna att delta. 

KOMMUNSKIDAN 
18 januari, inlägg i facebook-

gruppen VISTTRÄSK: 

 

Vilken rolig kväll vi hade i 

Vistträsk!  

 

Hela 48 personer deltog i 

kvällens Kommunskida!  

Och vilken stor publik 

som kom och hejade på 

alla dukiga åkare!  

Tack för ikväll allihop, vi 

kommer gärna tillbaka! 

/ÄIF Skidor 

Monica Johansson 

13 mars, inlägg i facebook-

gruppen VISTTRÄSK: 

 

Tummen upp för 

skoterlederna i och kring 

Vistträsk, helt suveräna 

leder! 

 

/Stefan Dahlberg 

Den 12 mars arrangerade 

Skoterklubben FSK Lodjuret 

sitt årliga klubbmästerskap i 

pimpelfiske.  

Med fem abborrar stod Thomas 

Strömgren som segrare, tillika 

alltså klubbmästare i 

pimpeltävlingen. 

TEXT: Frida Sandman 

FOTO: Thomas Strömgren 

KLUBBMÄSTERSKAP PIMPELFISKE 
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– Fotoutställningen har funnits ett tag, 

men den var uppskattad för dem som 

inte hunnit hit och titta ännu, säger 

byaföreningens ordförande Kurt-

Lennart Bergh och förklarar att den 

visar på Vistträsk från förr i tiden. 

Nytt däremot var utställningen med 

alster från bygdens egena dotter, 

Johanna Borgenstål. 

-Tala om duktig, berömmer Margareta 

Wikström, som tillsammans med 

styrelse och andra eldsjälar stått för 

arrangemanget. 

På övre plan bedrev byaföreningen 

servering av fika och egentillverkade 

laxsmörgåsar. 100 smörgåsar såldes i 

rasande fart. Kanske inte så undra på; 

hemgravad lax på god mjukkaka, bakad 

med omsorg av bygdens damer. 

-Laxsmörgåsarna brukar vara populära, 

konstaterar Margareta Wikström och 

summerar dagen som mycket lyckad. 

Fler bilder finns på www.alvsbynews.se 

TEXT: Sara Bohlin 

FOTO: Sterling Nilsson 

Vistträsks årliga julmarknad lockade som vanligt många besökare. 

Förutom ortens egna hantverkare fanns både konst- och 

fotoutställning i lokalen, vilket uppskattades av besökarna. 

JULMARKNADEN 2016 JULMARKNADEN 2016 

Johanna Borgenstål fick 

sälja både målningar och 

egentillverkade julkort. 

Även utomhus fanns 

utställare som spred 

julstämning. 

Alice Hedman visar tennarmband för Carolina Södersten. 

Tack till alla som engagerat sig under 2016!  

Nu söker Vistträsk IF en ordförande och mer ideellt engagemang 

för att kunna bedriva aktiviteter för våra barn/ungdomar.  

Leta fram ett förslag och kontakta Magnus Öhlund 070-369 11 25. 

VIF SÖKER ORDFÖRANDE 


