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Hej på er all i höstrusket!
Hur har ni det i höstrusket? Fint hoppas jag. Det får
inte vara lika illa som på bilden.
Varken vi vill eller inte är det höst och nästa möte är
det december. Huga!
Om man går in på SARF:s hemsida och kikar ser man
att just nu är det 12 stycken föreningar/organisationer
som är medlemmar. Kul att det är fler än förra året då
vi bara var 5 stycken aktiva föreningar. Det går framåt!
Kul är också att vår sekreterare skall digitalisera SARF:s diabilder. Svåraste
nöten att knäcka är talet, faktan och känslan till varje föredrag. Spännande
att se hur det går.
Ni som har Facebook, gå in och kika på de olika grupperna som finns om
akvaristik. Helt fantastiskt vilka duktiga akvarister det finns men som tyvärr
inte är föreningsaktiva. Ser man frågeställningarna där så fungerar det som
en förening, man hjälper varandra, köper och säljer. Nya tidens förening.
Ni är i vilket fall som helst välkomna till vår förenings novembermöte.
Hälsningar

Christer Norberg

Månadsmöte måndag den 1 oktober 2018
Inte mindre än 19 medlemmar var samlade till oktobermötet. Rekord för året
och kanske också några år tillbaka.
Dagordning föredrogs av ordförande Christer Norberg efter att han hälsat
välkomna till mötet. Föregående protokoll godkändes av mötet.
Därefter togs föreningsfrågorna upp. Våra offentliga akvarier tycks fungera
bra, även det flyttade akvariet på Norbergs bibliotek. Belysningen har
minskats och nu tycks penselalgerna minska.
I Skinnskatteberg önskar de ytterligare ett akvarium på demensboendet, men
placeringen vid entrén är inte bra enligt Evert Westman.
Ett antal bagare för fikat utsågs och lite aktuell information redovisades av
ordföranden.
Karl-Åke Haglund fick motta ett välförtjänt pris för vårens bowlingturnering.
Därefter den stående programpunkten Akvarienöten. Det blev ordföranden
Christer Norberg som drog det längsta strået i kunskaper om vatten.
Frågorna sammanställda av Christer Nyman.
Vattenbyte och filtreringsrutiner var temat för kvällen. Det finns många olika
idéer hur dessa rutiner ska skötas kan man sammanfatta efter diskussionen.
Därefter fika och lottförsäljning. Vid auktionen bytte bl. a. fyra fiskar ägare.
En film från olika havsmiljöer blev kvällens videoinslag.
Kvällen avslutades med frågelåda och en omgång Bingo.

Vid protokollet/ Christer Nyman

Förslag till dagordning för ordinarie månadsmöte
Måndag den 5 november kl. 19.00 Klubblokalen Allévägen 3, Västanfors
:

Utlysa årsmöte till vårt februarimöte
Valberedning startas
Våra offentliga akvarier
Akvarienöten där Christer Svennberg frågar om växter
Kvällens tema: Växter
Fika och lotteri
Kvällens bagare:
Auktion
Britta Weberg
Film
Frågelåda
Bingo!

Tag med auktionsgods!
---------------------------------

Skall vi ta upp odlingskampanjen
igen? Om man går in på SARF:s
hemsida sarfakvarist.se och till
vänster har vi Odling och
märken. Där finns lista på vilka
valörer man får för odling av
olika firrar. Där finns även
odlingsprotokoll. Såg i Skalaren
att Örebro kör hårt med
odlingskampanjen. Vi pratar mer om detta på mötet.
Gäller att hitta rätt foder och miljö så firrarna blir på lekhumör.

Ansvarig för biblioteksakvariet Fagersta: Christer Svennberg 0223-171 63
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 för akvarierna på vårdcentralen och kommunen i Skinnskatteberg: Westmans 0222-151 78
0223

Akvarienöten oktober 2018
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Vattentrycket gör att människan inte hör hemma på större djup. Vad är
rekordet för fridykning?
2. 214 m
Vid vilka grader kokar vattnet på toppen av Mount Everest?
x. 70 grader
Jordens yta täcks mest av:
x. vatten
Vad är det vetenskapliga namnet på vatten?
1. Diväteoxid
En fisk på land blänker men aldrig under vattnet, varför?
2. Vattenytan reflekterar
Vatten förekommer i tre former som vi känner till men vad kallas tillstånden?
2. Aggressionstillstånd
Vad heter fyren på norra Öland?
1. Erik
För att suga vatten ur akvariet används vad?
1. Hävert
Hur stor andel av världens vatten är salt havsvatten?
2. 97%
Vatten är en tuff miljö. Vid tio meters djup är trycket per kvadratcentimeter?
1. 1 kg

Frågorna gjorda av: Christer Nyman

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.

