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Musiken,
stipendieutdelningen m.m. 

börjar kl 10.30 
på Björknäsvallen

(vid regn inne i ishallen)

UTSLÄPP
Björknäsgymnasiets Studentavslutning

för årskurs 3 på skolans baksida 12 juni kl 11.45

Skolans drogpolicy är absolut nolltolerans. Det innebär att den  som är påverkad av alkohol 
eller andra droger inte kommer att släppas in i skolan och ej heller ut på baksidan.

Personal hälsar studenterna välkomna till skolan vid dörrarna denna morgon. 
Studenterna kan uppmanas visa innehållet i medhavda väskor.

Skolans personal vill tacka våra blivande studenter för tre år tillsammans. 
Ni har gett oss många fi na minnen.

För att visa vår uppskattning till alla våra studenter, samt att drogpolicyn respekteras, 
bjuder skolan och ett antal välvilligt inställda företag på frukost.

Följande företag stödjer oss i synen på droger och har bidragit till studenternas frukost:
Kent´s Bageri Petterssons Chark Olofssons Frukt
Norrmejerier Café Hyllan Kontex
ICA Kvantum  Bergdahl Buss  Wulkans Bobutik
Scanomat Örjans Dam & Herr

/Skolledningen

REPORTAGE

Vitträsk Vi har en hel som-
mar framför oss och vad kan 
vara skönare än en lugn varm 
sommarkväll ute på ett spegel-
blankt vatten? Har du tröttnat 
på att kroka av små abborrar 
är det kanske läge att besöka 
något av de många sjöar där 
man kan fiska ädelfisk. Efter 

Råneå och Vitå älvdal finns en 
rad fina sjöar och tjärnar som 
erbjuder spännande sportfiske 
efter ädelfisk. En av de verkliga 
pärlorna är Vitträsk i Sörbyn.

Där har man sedan många 
år planterat in röding och den 
sjön är omtalad bland sportfis-
kare. 

”Helt sagolikt”
Extra besökte Vitträsket på pre-
miären den 21 maj och fick ett 
samtal med två de mest hängiv-
na byafiskarna. 

– Fisket i dag har varit helt sa-
golikt. Titta här, säger Leif Za-
krisson och lägger upp tre fina 
rödingar på den lilla bryggan. 

Tillsammans med svågern 
och den gode vännen Kurt 
Westin läggs otaliga timmar på 
att försöka lura någon av sjöns 
granna ädelfiskar. 

– Det brukar vara bäst ifrån 
morgonen. Det är inte ovanligt 
att vi är uppe redan vid fem-
sex tiden. Sedan blir det ofta 
en paus under dagen men är 
det väder så åker man ofta ut 
på kvällssidan igen, säger Kurt 
Westin. 

Rekordet på 1,7 kilo
Det är så kallad Hornavanrö-
ding som sätts ut i Vitträsk och 
detta görs tre gånger per år. 
Den fisken mäter cirka 35 cen-

timeter vid utsättningen men 
de fiskar som inte fångas växer 
givetvis och Kurt Westin be-
rättar att hans rödingsrekord 
i sjön ligger på 1,7 kilo. 

– Det var en riktigt fin bit. Då 
börjar det bli lite kamp, säger 
han och skrattar. 

Både han och Leif Zakrisson 
fiskar med ett så kallat långe-
drag och daggmask och när 
man tar sig en tur bland fis-
karna ute på sjön märker man 
att det är det helt dominerande 
sättet att fiska. 

Men Kurt Westin har en all-
deles egen favorit som sitter 
fäst i kanten på kepsen. Han 
plockar ned en färgglad liten 

rackare som han håller upp. 
– Jag vet egentligen inte vem 

som gjort den här eller vad den 
heter men jag kallar den Hum-
lan och på den här lilla har 
jag fått riktigt fina fiskar, säger 
han. 

Sällan utan napp
Byn har en driftig och livak-
tig fiskevårdsförening och nu 
köps även befruktad rom. Den 
befruktade fiskrommen läggs 
sedan i stenkistor (lekbott-
nar) och de färdiga fiskynglen 
släpps sedan ut i träsket. 

– Får du en röding som mä-
ter cirka 15 centimeter så är 
det med all sannolikhet en fisk 

Gott om napp  
i Vitträsket

Många har nog besökt Sörbyn för att 
dansa. 

I dag är det rödingsfisket i Vitträsk som 
drar.

–   Vill du få fisk ska du inte åka till fjällen, 
då är det här ett mycket bättre alternativ, 
säger Kurt Westin.

s En trio vackra rödingar, det 
blev Sörbybon Leif Zakrikssons 
förmiddagsfångst. En stor del 
av hans fritid går åt till att 
försöka lura Vitträskets vackra 
fiskar. 

som varit i sjön under hela 
sitt liv. Målet är ju att sjön 
ska bli självproducerande 
på fisk och jag tror verkligen 
att det finns goda förutsätt-
ningar för att vi ska uppnå 
det målet, säger Leif Zakris-
son. 

De båda vännerna lovpri-
sar fisket. 

– Det är sällan man åker 
tomhänt härifrån. Och både 
vinter- och sommarfisket 
är bra, säger Leif Zakrisson 
och fortsätter: 

– Fråga Kurt. Han är ju en 
inbiten fjällfiskare men han 
har slutat att åka för han har 
allt här. 

Kurt Westin skrattar och 
förklarar: 

– Fjällen är alltid fjällen. 
Den naturupplevelsen är ju 
fantastisk men vill du få fisk 
är det här bättre, säger han.

Vacker omgivning
Men även Vitträsk erbjuder 
en naturupplevelse som inte 
går av för hackor. 

– Att sitta här en sommar-
kväll och se solen gå ned, det 
är helt sagolikt. Det är verk-
lig livskvalitet, säger Kurt 
Westin och tar en tugga av 
den nygrillade korven.  

Efter att ha besökt Vitträsk 
en vacker försommardag 

förstår man vad han talar 
om. Och det bästa av allt är 
att det finns en mängd lik-
nande vatten som bara ligger 
och väntar på att bli fiskade. 

Men i Kurt Westins och 
Leif Zakrissons hjärtan, ja 
där har Vitträsk av naturliga 
skäl en alldeles egen plats. 

– Visst är det så. Men jag 
har ju fiskat på flera platser 
men oftast är det bara lönt 
att fiska där under premiä-
ren och kort därefter. Här 
kan man få bra med fisk 
både en och två månader ef-
ter en utsättning. 

JOAKIM NORDLUND

 En av Vitträskets 
skönheter – fångad 
av 10-åriga Mirja 
Nordlund. 

 Vitträsket i 
Sörbyn är en så 
kallad kallkäll-
sjö och den är 
också känd för 
sitt klara vatten. 
Fiskefören-
ingens mål är 
att sjön ska bli 
självproduce-
rande på röding 
men idag görs 
årligen tre ut-
sättningar  tre 
utsättningar av 
kassodlad fisk.  

Foto: Joakim 
NordluNd

s Leif Westin håller upp en 
av sina favoritbeten (som 
han döpt till humlan). Annars 
använder de allra flesta så 
kallade långedrag med mask 
på kroken. 


