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Hej på er alla!
Som vi alla vet är det nya hårdare
restriktioner kring Corona och
Covid-19. Vi skall ställa in alla
nödvändiga resor och inte samlas i
gemensamma lokaler. Med dessa
restriktioner ser vi i styrelsen ingen
annan utväg än att ställa in våra
möten och avvakta läget. Vi
återkommer när läget förbättras.
Skickar med filer som jag fått från SARF. En bra riksstämma som helt
gick via datorn. Fast det är pandemi jobbar SARF-folket vidare. Tycker de
jobbar väldigt bra och det gamla grollet som fanns tidigare är helt bort.

Hälsningar
Christer Norberg

Månadsmöte november 2020
Tio medlemmar var närvarande vid novembermötet. Som tidigare under
höststarten bänkade vi oss i Fagersta Scoutkårs hus. Mötet öppnades av
ordförande Christer Norberg och mötet godkände protokollet från
oktobersamlingen. Dagordningen godkändes likaså.
Till klubbfrågorna lades förberedelse av ett årsmöte och sätta vår
valberedning i arbete. Ordförande påminde om att riksstämman hålls den
7 november och kan följas på nätet.
Våra offentliga akvarier går inte direkt lysande. I Skinnskatteberg går
växterna ner kraftigt. Där kommer ett försök med lysrörsbyte göras.
I Fagersta bibliotek har växtligheten lite försiktigt börjat komma igång
igen efter att ledbelysningen ersatts med lysrör.
I Norbergs bibliotek måste den rikliga tillväxten tvärt om rensas ut. En
del av dessa växter ska tas till Skinnskatteberg för att ersätta de tynande
växterna på försök.
Helmut Hoffmann meddelar att bowlinghallen bokats till
säsongsavslutningen den 3 maj.
Svante Ramström höll i omgångens Akvarienöt. Hans valda ämne var
gurami och växter. Det blev föreningens Christrar som lyckade bäst.
Svennberg, Norberg och Nyman segrade på nio poäng.
Kvällens tema var fiskarnas ålder. Arv, miljö och uppväxtförhållande ses
som faktorer i sammanhanget. Efter detta fika. Britta Webergs nybakade
bullar fick mer än väl godkänt.
Filmen för kvällen handlade om konsten att inreda ett akvarium och
fortsätter under nästa möte med nytt avsnitt. Under den avslutande
Bingon var det åter Ulla Öhman som tog hem det mesta.

Vid protokollet/ Christer Nyman

Kommande möten är inställda och vi återkommer när lägen ljusnar och
vi kan ha möten igen. Som läget är nu är det inte möjligt.

Valberedningen jobbar på och vi kör årsmöte i februari eller när det så
blir möjligt.
Vi gör även ett bokslut och granskning av räkenskaperna för 2020 som
vanligt likväl som att vi skriver en verksamhetsberättelse.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2021. Använd vårat
bankgiro 327-8348 och kom ihåg att skriva namn så vi vet vem
som betalat.

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

Akvarienöten oktober 2020
Fråga1:
Svar:
Fråga 2:
Svar:
Fråga 3:
Svar:
Fråga 4:
Svar:
Fråga 5:
Svar:
Fråga 6:
Svar:
Fråga 7:
Svar:

Var hittar vi Te leeri?
1. Malaysia, Borneo, Sumatra
I vilken typ av vattendrag finner vi T leeri?
x. Tätbevuxna, lugnflytande
När kommer den till Sverige?
1. 1933
Rumstemperaturen bör ligga över 20-22 grader, varför?
2. Fisken blir lätt förkyld och i dålig kondition om det ligger under
Hur gammal kan Te-leeri bli?
x. c:a 8 år
Odling. Vattenspegeln sänks till ca 12 cm, skumbo byggs mellan två vattenväxter,
rommen avges, vad händer sen?
2. Hanen är inte lika aggressiv som andra labyrintfiskar
Hur ser bladen ut på Amazonsvärdplantan?
1. Bladen är linjära lansettliknande, ngt svärdformigt böjda

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

Hur långa och breda blir bladen?
x. 30-40 cm lång, 2-3 cm breda
Hur förökar sig Amazonsvärdplantan?
2. Adventiva växter på långsträckt submeväsa blomstänglar som förankrats i sanden
Vilken familj tillhör Amazonsvärdplantan?
x. Svartlingväxter

Frågorna gjorda av: Svante Ramström

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.

