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Hej på er alla!
Kul att vara igång igen efter vårt uppehåll
under den värsta perioden i pandemin. Det
är ju inte över men fungerar om vi tänker
på hur vi mår när vi går på möten. Även
väldigt positivt med så många
mötesdeltagare. De flesta organisationer
och föreningar har tappat många aktiva
under sina uppehåll i verksamheten.
Om vi ser framåt så har jag två funderingar. Skall
vi fira 51 år i januari? Har ni några idéer på hur?
Vore kul att göra något.
Min andra fundering är bowling. Visst kör vi som
vanligt i maj med ett avslutande bowlingmöte?
Eller tycker ni annorlunda?
Ha det bra och vi ses på mötet!
Hälsningar

Christer Norberg

Månadsmöte oktober 2021
Oktobermötet blev ett trevligt återseende i vår kära klubblokal. Inte mindre
än 17 medlemmar var samlade till återföreningen efter
pandemirestriktionerna. Och nu håller vi tummarna att det förblir ett
Coronafritt samhälle.
Dagordning och föregående mötesprotokoll godkändes. Vidare diskuterades
en del föreningsfrågor och föreningens ekonomi som är god.
Det tycks gå bra i våra offentligt skötta akvarier. I Norbergs bibliotek tar sig
växtlighet och det sker också lite lek med resultat. I Fagersta bibliotek börjar
det också växa bättre igen efter att ett extra lysrör satts in. Bilden i
Skinnskatteberg ser liknande ut. Bra växtlighet och lek.
Ekonomin har klarat sig bra över pandemiåren. Det beror mycket på att de
offentliga akvarierna genererat pengar till kassan innan pandemin.
Den första omgången av Akvarienöten var nästa programpunkt. Ingvar
Sjölund var god att knipa en elvapoängare. Full pott i Nöten ser vi inte så
ofta. Så ett extra grattis Ingvar.
Som kvällens tema diskuterades vad som hänt i våra burkar i hemmen under
mötesuppehållet.
Därefter tog fikastunden över och det mumsades på Frida Norbergs perfekta
kladdkaka med vispad grädde. En synnerligen givande auktion med flera
fiskpåsar klubbades till nya hem.
Kvällen avslutades så med frågelåda och Bingo. Full bingobricka lyckades
Solveig Westman snabbast att fylla.
Vid protokollet/ Christer Nyman

Förslag till dagordning för ordinarie månadsmöte
1 november kl. 19.00, Föreningslokalen, Allévägen 3, Västanfors
Föreningsfrågor

Bagare
Utlysa årsmöte
Läget i våra offentliga akvarier
Majmöte
Jubileum
Övriga föreningsfrågor

Redovisning av 2020
Akvarienöten där Svante frågar om lite av varje
Kvällens tema: alternativ till flingfoder
Fika och lotteri
Kvällens bagare:
Auktion
Ulla Öhman
Film: Malar
Frågelåda
Bingo!

Ta med auktionsgods!

Hur skall vi göra? Vi har fyllt 50 under
pandemin och i januari blir det ju då 51.
Skall detta firas? Vi diskuterar vidare på
mötet.

Ansvarig för biblioteksakvariet Fagersta: Svennberg 0223-17163
Ansvarig för biblioteksakvariet Norberg: Ove Molander 0223-221 52 och
Svante Ramström 070-3973644
Ansvarig för akvariet på vårdcentralen Skinnskatteberg: Westmans 070-570 03 96

Akvarienöten 2021/2022
Fråga1:
Svar:
Fråga 2:
Svar:
Fråga 3:
Svar:
Fråga 4:
Svar:
Fråga 5:
Svar:
Fråga 6:
Svar:
Fråga 7:
Svar:
Fråga 8:
Svar:
Fråga 9:
Svar:
Fråga 10:
Svar:

Vilken är vattens kemiska beteckning?
H2O.
Det finns bestämmelser hur akvarier ska vara utformade. Vilken form är olämplig?
Klot.
Koldioxid CO2 är viktigt för växternas tillväxt. Hur kan vi tillföra CO2?
Med läsning, med gasflaska, som tillsats.
Fiskhållning började inte i akvarier utan i dammar som matfisk. Vilken fisk var det?
Ruda.
En del fiskar bör man inte ha i samma akvarium?
Småfiskar ses som mat.
Ett bra sätt att få fisken på lekhumör är:
Färskt vatten.
Lämplig foder för de minsta ynglen:
Infusorier.
När är det lämpligt att börja ge foder till sina yngel?
När gulesäcken är förtärd.
Filtmateriel är viktigt för bra vattenkvalitet. Vad är den främsta uppgiften?
Biologisk rening av skadliga ämnen.
Uppvärmning är viktig för fiskarnas trivsel. 23-26C är lämplig för tropiska fiskar, hur ska man
beräkna uppvärmningen från rumstemperatur?
0,5 watt per liter vatten

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 2022: 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.

