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Hej på er alla!
November, härliga november, mörk och mysig eller..? Normaltid har vi också
fått. Med andra ord riktig höst och snart är det jul.
Vad händer i vår akvaristiska värld? Ja, mycket
hänger på vad vi själva gör det till. En del av det
är ju att vi är aktiva i vår förening. Kan vi göra
mer?
Hur får vi in nya medlemmar i föreningen? Hur
kan vi konkurrera med sociala medier? De
fungerar mycket som en förening med att hjälpas
åt att lösa olika problem. Hur får vi yngre att
förstå hur bra det är med en förening? Detta är
ett grundproblem för många föreningar.
Fundera lite över det så diskuterar vi vidare på mötet.

Hälsningar

Christer Norberg

Medlemsmöte 03-10-22
14 akvarister mötte upp till oktobermötet i klubblokalen på Allévägen. Några
fler än vid höstens första möte i september.
Första punkt blev dagordning och godkännande av septembermötets
protokoll. Det senare godkändes inte av Svante Ramström som dessvärre fick
fel namn i protokollet. Svante heter Ramström och inget annat och är
därmed rättat.
Under föreningsfrågor blev det rapport om tillstånden i våra offentliga akvarier. Det stölddrabbade akvariet i Skinnskatteberg är nu återställt och bra i
gång. I Fagersta och Norberg är läget bra. Växter från Norberg har
kompletterat fagerstaakvariet.
Tanken på att avsluta vår hemsida har tagit ny vändning. Hemsidesansvarig
Douglas Norberg har hittat ett bantat alternativ som sänker kostnaden från
1 000 kronor till 200 kronor per år. En kostnad som vi lätt kan ta enligt
mötet. Sidan har trots allt en del besök.
Bagare till februari blir Solveig Westman. Frågan om en gemensam resa
läggs tills vidare på hyllan. Intresset är lågt just nu.
Månadens Akvarienöt var sammanställd av Ove Molander. Hans frågor gällde
släktet killifiskar. Här var det Ulla Öhman med nio poäng som visade sig ha
mest kunskap.
Mötets tema var diskussion om svåra och mindre svåra fiskar.
Varefter det blev bullfest under fikat. Bullbak av Ulla Öhman. Under fikat
såldes ett 21-lotteri som stärkte klubbkassan med 220 kronor.
Auktionen blev snabbt klubbad med en påse skott av rumsväxter.
Kvällens video blev en film om inredning av akvarium.
En omgång Bingo avslutade kvällen. Lennart Sjölund fyllde snabbast full
bricka.
Vid protokollet

Christer Nyman

Förslag till dagordning för ordinarie månadsmöte
Måndag den 7 november kl. 19.00, Föreningslokalen, Allévägen 3, Västanfors
Föreningsfrågor
Akvarierna
Fler nya medlemmar
Bagare januari och mars
Nya mötesaktiviteter?
Auktion?
Akvarienöten där Christer Norberg frågat om tetror
Kvällens tema: Olika typer av ljus kontra växter
Fika och lotter
Kvällens bagare:
Auktion
Krister Weberg
Film: Nyman överraskar
Bingo!

Kom ihåg auktionsgods!

Skall vi ha våra möten i den form vi har i dag? Skall vi förändra något? Lägga
till något nytt? Vad tycker ni? Vi får ju våra möten utifrån vad vi gör dem till.
Fundera på detta så diskuterar vi 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 akvarierna på vårdcentralen och äldreboendet i Skinnskatteberg:
Westmans 070-570 03 96

Akvarienöten oktober 2022
Fråga 1:
Svar:
Fråga 2:
Svar:
Fråga 3:

Fråga 7:
Svar:

Vilken familj tillhör Killis?
1. Cyprinodontidae
x. Cyprinidae
2. Anostomidae
Hur uppkom namnet Killis?
1. engelska ordet kill
x. Holländska ordet kilde
2. Efter österrikaren M Holly
Det finns 9 underfamiljen inom familjen. Dessa innehåller i sin tur c:a 60 släkten. Till dessa
släkten räknas c:a
1. 400 arter
x. 900 arter
2. 600 arter
Släktena Cyprinodon, Jordanellae, Fundulus är inte så vanliga hos akvarister, varför inte det?
1. De är aggressiva
x. De är svårodlade
2. De är diskret gråa och bruna
Cyprinodon macularis är en art som lyckats anpassa sig till varma källor där det kan bli
1. 25C och salthalt 10%
x. 45C och salthalt 30%
2. 45C och salthalt 20%
Arten Cyprinodon diabolis är speciell, den lever:
1. Enda arten som lever vilt i Australien
x. Lever i ett vattenhål i en klippskreva på nga
kvadratmeter i östra USA
2. Det är den minsta killisarten, blir max 2 cm
De annuella fiskarnas livscykel, de växer snabbt och färgar ut, när blir de könsmogna?
1. 4-6 veckor
x. 6-9 veckor
2. 10-12 veckor

Fråga 8:

Var lägger de annuella arterna sin rom?

Svar:
Fråga 9:
Svar:

1. I bottenslammet
x. Fritt i vattnet
2. På stenar och blad
För att hålla temperaturen i ett killisakvarium behöver man:
1. Doppvärmare för på dagarna utsätts vattnet för solens hetta. x. En kylplatta för att inte
vattnet ska bli för varmt
2. Killis är anpassningsbara och kan nöja sig med
rumstemperatur
Rivulus är ett släkte med c:a 60 arter och finns var?
1. Amerikanskt släkte
x. Asien framför allt Indien 2. Ostafrikanska läkte

Svar:
Fråga 4:
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Fråga 5:
Svar:
Fråga 6:
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Fråga 10:
Svar:

Frågorna gjorda av: Owe Molander

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

Christer Norberg, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
Ingvar Sjölund, Kornettgatan 21A, 737 48 Norberg
Christer Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
Christer Nyman, Fagerstavägen 51, 738 32 Norberg
Helmut Hoffmann, Aspvägen 8, 737 45, Fagersta
Lennart Sjölund, Solbacksallén 14c, 738 31 Norberg
Maria Johansson, Kometvägen 1c, 737 43 Fagersta
Inger Svennberg, Smidesvägen 4, 737 44 Fagersta
Ulla Öhman, Regnbågsvägen 38, 73743 Fagersta
Webbmaster Douglas Norberg, Ringvägen 18, 737 41 Fagersta

0223-131 66, 070-5114480
0223-204 83
0223-171 63
073-917 91 48
0223-128 47
0223-210 25
0223-131 66
0223-171 63
073-781 43 17
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 2023: 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.

