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Hej på er alla!
Nu när jag börjar skriva i Fiskbiten tänker jag på raden här ovanför. Att
Fiskbiten som tidning/kallelse/informationsplats för vår förening i 45 år. Helt
otroligt om man tänker efter. Vi får hoppas att den fortsätter att leva i minst
45 år till.

Jag tycker det känns bra när man läser det senaste SARF-aktuellt som
medföljer denna Fiskbit. Det andas optimism och att man vill att
organisationen skall fortsätta att leva. Bra också att de kommer att kontakta
varje förening som är medlem. Hoppas bara att det blir fler föreningar som
blir medlemmar i SARF.
Med detta så hälsar jag er alla välkomna till vårt oktobermöte.
Hälsningar
Christer Norberg

Protokoll fört vid ordinarie månadsmöte den 3 september 2018
Klubblokalen Allévägen 3, Västanfors.
Närvarande: 11 medlemmar
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna till säsongsstarten efter denna rekordvarma sommar vi
haft.
Föregående protokoll och föreslagen dagordning
Föregående protokoll godkändes. I Fiskbiten redovisades resultatet ifrån bowlingen och
där saknades två personers resultat.
Föreslagen dagordning godkändes.
Föreningsfrågor
Våra offentliga akvarier har fungerat bra under denna varma sommar. Skönt. Dock kan vi
märka att placeringen av akvariet på biblioteket i Norberg inte är optimal.
Resan som gjordes till Åland var trevlig och uppskattad. Fler vill göra om detta. Något vi
funderar vidare på.
Foderfångstutflykten dog av sig själv i och med att endast en medlem dök upp.
Akvarienöten
Ulla frågade om lite av varje. Duktigast på diverse frågor var Svante med 9 poäng.
Kvällens tema: Erfarenheter kring akvarier under en varm sommar
Vi diskuterade akvarier och hur det fungerar i denna värme vi hade. Det har gått bra för
de flesta. En del har sänkt temperaturen i akvariet med vattenbyten, andra har bara sett
till att inte doppvärmaren är aktiv.
Fika och lotteri
Vi mumsade på Christer Svennberg goda bitar och köpte lotter. Ulla har också lotter, de
som vi tar med oss hem och säljer till förmån för föreningen.
Auktion
Som vanligt höll Helmut i auktionen och den var liten men naggandes god.
Film
Vi såg en film om djuphaven, helt fantastisk.
Frågelåda
Bl. a diskuterade vi priser på begagnade akvarier.
Bingo!
Som vanligt spelade vi en omgång bingo. En och två rader fick Jan Svedberg och tre rader
var Christer S snabbast med.
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och hälsade alla välkomna till oktobermötet.
Vid protokollet: Christer Norberg

Förslag till dagordning för ordinarie månadsmöte
Måndag den 1 oktober kl. 19.00
Föreningsfrågor
Offentliga akvarier
Foder finns att köpa
Bagare för höst och vår
Bowlingpris
Akvarienöten där Christer Nyman frågar om vatten
Kvällens tema: Vattenbyten, nödvändigt – hur ofta? Rengöring filter
Fika och lotteri
Auktion
Kvällens bagare
Film
Frida Norberg
Frågelåda
Bingo!

Ta med auktionsgods!
---------------------------------

I SARF-aktuellt kan vi läsa om att det skall lanseras en ny websida.
Kul att det händer något.
Likaså att man lägger fram detta med att förnya stadgarna. Det är
ett jättejobb men kan vara nödvändigt om man ser till situationen
som SARF befinner sig i.
Vi har tidigare kikat väldigt mycket på SARF:s diabilder och de olika
resor man har dokumenterat. Det har varit väldigt uppskattat och
kul att man vill digitalisera detta så att bilderna blir bevarade.

Ansvarig för biblioteksakvariet Fagersta: Helmut Hoffmann 0223-128 47
Ansvarig för biblioteksakvariet Norberg: Ove Molander 0223-221 52 och Svante Ramström 070-3973644
Ansvarig för akvariet vårdcentralen Norberg: Lennart Sjölund 0223-210 2525
Ansvarig
0223 för akvarierna på vårdcentralen och kommunen i Skinnskatteberg: Westmans 0222-151 78

Akvarienöten september 2018
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Hur lång kan Aponogeton crispus blad bli?
2. 25-30 cm
Varifrån kommer Aponogeton crispus?
1. Sri Lanka
Vill vilken familj tillhör Musselblomman (Vattensallad)?
x. Araceae
Jättevalesnerians blad har anlag att bli långa, hur långa?
x. 200 cm
Vad är det hos Rosentetran som visar att det är en hane?
x. Utdragen ryggfena
Hur sköts ägg och yngel hos Fjärilsciklider?
2. Av båda
Vad är det latinska namnet på Kyssgurami?
1. Helostoma temminckii
Killifiskarna förekommer i stort sett överallt utom i..?
2. Australien
Ett akvarium med måtten 2000mm x 600 mm x 500 mm. Hur många liter
innehåller det?
x. 600 liter
Om man har torv i akvariefiltret, hur påverkar det pH-värdet?
1. Det sjunker

Frågorna gjorda av: Conny Jatko, Örebro/Ulla Öhman

Akvariefiskar – en levande hobby.
Fagersta Akvarieförening startad 10 januari 1971
Fagersta Akvarieförening: c/o Christer Norberg, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
E-mail: fagersta.af@telia.com
Hemsida: fagerstaaf.se
Ordförande:
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Bibliotekarie
Redaktör
Hustomtar

Christer Norberg, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
0223-131 66, 070-5114480
Ingvar Sjölund, Kornettgatan 21A, 737 48 Norberg
0223-204 83
Christer Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
0223-171 63
Christer Nyman, Fagerstavägen 51, 738 32 Norberg
073-917 91 48
Helmut Hoffmann, Aspvägen 8, 737 45, Fagersta
0223-128 47
Lennart Sjölund, Solbacksallén 14c, 738 31 Norberg
0223-210 25
Maria Johansson, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
0223-131 66
Inger Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
0223-171 63
Britta och Krister Weberg, Bragevägen 17d, 737 45 Fagersta 0223-712 15
Webbmaster Douglas Norberg, Ringvägen 18, 737 41 Fagersta
076-790 23 09
Ordinarie månadsmöte hålls första helgfria måndagen i varje månad (om ej annat meddelats) kl 19:00
i klubblokalen, Allévägen 3, Västanfors, Fagersta. Sommaruppehåll under juni, juli och augusti.
Föreningens medlemsblad FISKBITEN kommer ut september – maj till alla medlemmar. Den skickas
på begäran även till andra intresserade.

Medlemsavgift för 2018: Seniorer 150 kr, ungdomar och familjemedlemmar 75 kr. Familjeavgift 260 kr.
Avgiften betalas direkt till kassören på ett föreningsmöte eller sätts in på bankgiro 327-8348.

