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Hej på er alla!
Då har vi november och det är snart jul. Vi har kommit i
gång med möten igen men har en annan möteslokal.
Detta gör att vi kan fortsätta vår verksamhet någorlunda
normalt. Mycket snällt av scouterna och låna ut
scoutstugan till oss.
Vad gäller coronaviruset och covid-19 så har vi
lättnader framför allt för 70+ men samtidigt har vi
fortfarande en ökning av smittade så vi fortsätter i
annan lokal. Vår källarlokal känns liten för tillfället.
Hur har vi det med odling av våra kära firrar? Vad pågår i burkarna? Det kan
vi prata lite om tänkte jag.
Varmt välkomna till vårt novembermöte!

Hälsningar

Christer Norberg

Månadsmöte oktober 2020
Oktobermötet i mars 2020 samlade 12 medlemmar. Också den här gången i
Scoutstugan i Fagersta på grund av Corona och restriktioner. Och det
fortsätter så till vidare så länge det krävs. Mest beroende på att klubblokalen
är för trång för att skydda hälsan.
Klubbmästare Helmut Hoffmann undersöker hur det skulle fungera med
säsongsavslut i bowlinghallen.
Riksstämman kommer hållas på Älvsjömässan meddelar ordförande
Christer Norberg och kommer att kunna följas på nätet. Vi kommer också att
kunna delta i diskussioner om vi önskar.
Senare under kvällen godkändes protokollet från septembermötet.
Våra offentliga akvarier går så där. I biblioteket i Fagersta är ledbelysningen
ersatt och det tycks som växtligheten sakta repar sig. Demensboendet i
Skinnskatteberg har bara kunnat besökas en gång sedan i mars, men tycks
fungera. Akvariet på läkarstation har problem med växtlighet. Bladen blir
håliga av okänd anledning. I Norberg har biblioteksakvariet stabiliserats och
fungerar bra.
Under föreningsfrågorna tillsattes bagare fram till våren. Det har kommit
önskemål om att frågetävlingen Akvarienötens svarsalternativ redovisas i
Fiskbiten. Vi kommer göra ett försök med detta och se om det är praktiskt
möjligt.
Månadens Akvarienöt var sammanställd av Christer Nyman. Frågor om
odling. Inte mindre än tre medlemmar toppade med nio poäng. Evert
Westman, Ulla Öhman och Ove Molander. Därefter rundades akvarienöten av
med en temadiskussion om odling.
Fikat för dagen kom från Frida Norberg. En jättegod kladdkaka.
Filmen för kvällen handlade om att inreda ett akvarium och fortsätter under
nästa möte. Under den avslutande Bingon var det Ulla Öhman som tog hem
det mesta.
Vid protokollet/ Christer Nyman

Förslag till dagordning för ordinarie månadsmöte
kl. 19.00, Scoutstugan, Kyrkvägen 19, Fagersta
Föreningsfrågor
Mötesform
Betalningsform – kassör
Uppföljning riksstämman
Offentliga akvarier
Utlysa årsmöte
Akvarienöten där Svante frågar om Mosaikgurami
Kvällens tema: Fiskarnas ålder
Fika och lotteri
Kvällens bagare:
Auktion
Britta Weberg
Frågelåda
Bingo!

Välkomna!
------------------------------------------------------------------------Jag har helt tagit fel på dag. I kallelsen framgår
det att det är den 7 november som gäller. Så vi
får vänta till dess.

Det jag efterlyser är idéer på vad vi kan ha som
kvällens diskussionstema. Vår erfarenhet är ju
att detta bidrar till att vi mer pratar akvaristik och
delar vår kunskap till varandra.

Ansvarig för biblioteksakvariet Fagersta i november: Svennberg 0223-17163
Ansvarig för biblioteksakvariet Norberg: Ove Molander 0223-221 52 och
Svante Ramström 070-3973644
Ansvarig för akvariet vårdcentralen Norberg: Lennart Sjölund 0223-210 25 25
Ansvarig för akvarierna på vårdcentralen och äldreboendet i Skinnskatteberg:
Westmans 0222-151 78

Akvarienöten 2020/2021

Fråga 1:
Svar:
Fråga 2:
Svar:
Fråga 3:
Svar:
Fråga 4:
Svar:
Fråga 5:
Svar:
Fråga 6:
Svar:
Fråga 7:
Svar:

Sebrafisken används inte bara som akvariefisk. Den används också till:
1. Forskning
Det finns bestämmelser hur akvarier ska vara utformade. Vilken myndighet har gjort dessa?
2. Djurskyddsverket
Lyckad odling är ytterst en bekräftelse på vad?
1. Fiskens välbefinnande
Vilken var den första tropiska fisk som hölls och odlades i Europa?
1. Paradiskfisken
Hur många yngel av Eldstjärt har varit till salu från en svensk odlare (hände 1996)?
2. 3 000 st
Ett bra sätt att initiera lek är:
x. Färskt vatten
Infusorier är ett bra foder för de minsta ynglen. Till största delen består de av?
x. Toffeldjur

Fråga 8:
Svar:
Fråga 9:
Svar:
Fråga 10:
Svar:

Utfodring av yngel bör ske när….
x. Gulesäcken är förtärd
När publicerade Georg Johann Mendel sina första rön?
x. 1866
Hans studier gällde…
2. Ärtor

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 2021: 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.

