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Tänk så lyckligt lottade vi är ändå!

Trots alla utmaningar och svårig-

heter som pågår i vår värld just nu 

så är våren här och vi kan syssel-

sätta oss med vår favorithobby i 

väntan på bättre tider. Det känns 

nästan ännu viktigare att man kan 

ta en paus från omvärlden och fo-

kusera på något kul och greppbart. 

Att mötas av färgglada munnar 

som alltid vill ha lite mer mat ger i 

alla fall mig energi och glädje. 

Dammen har verkligen blivit en 

oas i ordets rätta bemärkelse.  

 

Jag hoppas ni känner som mig och 

kan hämta energi från fiskarna tills 

vi kan dra igång alla de aktiviteter 

som vi saknar. 

 

Till dess så får vi hålla digital kon-

takt!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Patrik                    

www.koiclubsweden.se 

 

Ordföranden har ordet 

Som vän av ordning kanske noterat känns denna tid-

ning tunnare än vanligt, vilket den också är! När träd-

gårdsmässan, årsmötet och koidagen uteblev så fick vi 

vara kreativa för att fylla tidningen. Men kreativiteten 

räckte inte hela vägen fram till ordinarie antal sidor.  

I dessa tider hittar ju människor på alla möjliga sätt att 

umgås och få se saker så vi hoppas att ni kan hjälpa 

oss med det genom att bjuda hem oss till er via kom-

mande tidningar! För i nuläget vet vi inte om vi kom-

mer att kunna ha några dammbesök alls i sommar 

Några bilder och lite text omkring dammen är det vi 

önskar. Du vet inte vad du skall skriva om? Tänk på 

vad du brukar fundera över när du kommer till en ny 

trädgård med damm så tror jag det löser sig. Och på 

sidan 11 finns en ”dammspecifikation” så det är bara 

att fylla i det du vet om din damm efter den mallen. 

Självklart hjälper jag till med att utforma texten och  

tar en titt på stavningen om det är saker som kan tän-

kas stoppa er. 

Jag ser personligen fram emot att alla ni ute i Sveriges 

avlånga land som vi inte annars brukar få tillfälle att 

besöka tar chansen att visa upp er damm och träd-

gård. Ni i norr till exempel, hur ser året med koi ut 

hos er? Det är något jag verkligen skulle vilja veta mer 

om! 

Så eftersom vi inte kan komma till er så hoppas vi att 

ni kan komma till oss för utan dammbesök så har vi 

insett att det blir det svårt, om inte omöjligt, att få 

ihop material de kommande tidningarna. 

Vill ni hellre skriva om något annat dammrelaterat går 

det givetvis hur bra som helst det med! 

 

Skicka in text och bild eller frågor om detta till: 

redaktor@koiclubsweden.se  

© Koi Club Sweden och respektive författare/fotograf. 
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Intresseanmälan för dammbesök 2020 
 

Vi har som vi tidigare meddelat beslutat att nu under försommaren inte planera några dammbesök denna som-

marsäsong när vi ännu inte vet hur läget ser ut framöver. Men vi lever på hoppet och hoppas vi kan få till någ-

ra besök senare under sommaren och tidig höst på lite kort varsel! Då vill vi vara beredda och vi tar gärna 

emot intresseanmälningar från er redan nu så att vi har en lista med några vi kan höra av oss till direkt. 

Det vi önskar få med i din anmälan är: 

 

 Namn                                                                                                             

 Ort                                                

 E post                     

 Telefon                   

 Typ av damm(ar)                   

Det kommer underlätta att snabbt kunna planera eventuella besök. 

 

Maila in din anmälan till info@koiclubsweden.se och skriv ”Dammbesök” i ämnesraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fortsätter med en fototävling också i år! Med tanke på att det mesta av vår tid tillbringas hemmavid så borde 

det finnas en hel massa bilder och tillfällen till bilder i år tänker vi. Och liksom förra året är alla sorters bilder 

välkomna, allt från vackra med perfekt skärpa till galna lite halvsuddiga med mycket hjärta. Så rota i arkiven, 

damma av kameran eller fram med mobilen– vi sitter förväntansfulla och väntar på ditt bidrag! Bra att tänka på 

är att bilderna är tagna i lite bättre kvalité (högre upplösning) så att de tål att förstoras. 
 

Tema: Dammar och dammfiskar 

Sista inlämningsdag: 30 september 2020. 

 Du får skicka in flera bidrag. 

 Fotografierna kan vara tagna när som helst och inte enbart under tävlingsperioden. 

 Koi Club Swedens styrelse är enhällig jury. 

Bidragen skickas till: info@koiclubsweden.se, skriv gärna ”Fototävling” i ämnesraden. 

Fototävlingen 2020 

mailto:info@koiclubsweden.se


 

 

Koibutiken 
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Carp Pox verkar vara ganska 

vanligt och det ser rätt obehagligt ut 

och det dyker upp som gubben i 

lådan både på fiskar och i 

frågeställningar både nu och då. 

Jag har gjort ett försök att fördjupa 

mig i detta ämne för att kunna ge 

några svar.  
 

 

Carp Pox kan översättas till karp-

koppor men namn som Fish pox 

(Fiskkoppor) och vårtor förekom-

mer också. Det är alltså en kronisk 

hudsjukdom hos karp och flera 

besläktade arter av cyprinidfiskar 

som är en familj av mjukstrålade 

fiskar där (prydnads) koi ingår. I 

motsats till dess namn är det ett 

herpesvirus, inte ett poxvirus (dit 

bland annat smittkoppor räknas). 

Viruset är en släkting till de virus 

som orsakar vattkoppor och feber-

blåsor hos oss människor.  

  

Detta är en av de äldsta registrera-

de sjukdomarna hos fisk som 

nämndes redan under medeltiden!  

Men det var först på 1960-talet 

som det bevisades att den orsaka-

des av ett virus. Att det finns en så 

lång dokumenterad historia av 

sjukdomen beror nog på att vi i 

bland annat Europa och Asien har 

ett långt förflutet med att odla och 

förädla koi. Den förekommer nu-

mer överallt där det finns odlingar 

av koi. 
 

Carp Pox uppträder vanligen när 

det blir kallare i vattnet och de ka-

raktäristiska vita fläckarna uppträ-

der 3-4 veckor efter det att tempe-

raturen gått ner till 10° C. Fläckar-

na kan också komma under vår 

och sommar när temperaturen lig-

ger på 12-15° C för att sedan för-

svinna igen när temperaturen sti-

ger. Bland koi kan Carp Pox påver-

ka alla färgvarianter och den före-

kommer i Europa, Israel, Japan, 

Sydkorea, Kina och Nordamerika. 

Alla europeiska cyprinider kan 

drabbas, som till exempel, mört, 

braxen och sutare med flera. 

 

”Viruset angriper epidermis, 
det vill säga de celler som är 

hudens ytligaste del. ” 
 

Det är alltså en kronisk och godar-

tad hyperplastisk (vävnadsöknings) 

hudsjukdom. Förändringen kan 

först utvecklas på en eller flera 

platser, vanligtvis på fenorna. Från 

början är det platta, fasta, släta och 

genomskinliga /ljusa fläckar men 

de blir snart tjockare, vilket ger 

intrycket av stearin eller paraffin-

droppar på fisken. Här kan man 

lättast se skillnad på om det är 

svamp som är mer mjuk och fluf-

fig. I sena stadier kan fläckarna 

övergå till oregelbundet formade 

”pappilom” av upp till flera centi-

meters storlek och med en tjocklek 

på upp till 6 mm. Förändringarna 

har en vårtliknande yta och en 

mjölkig till gråaktig vit färg, men 

kan ibland vara färgade rosa på 

grund av att blodkärl växer in i 

området. 
 

Fisken avmagrar men hudinfektio-

nen orsakar vanligen ingen dödlig-

het.  Det är viktigt att ta reda på 

om det är svamp eller Carp Pox 

innan någon som helst behandlig 

görs!  

 

 

Om Carp Pox (Cyprinid Herpesvirus I) 

Stora fält täcker fenor och rygg under vinterförvaringen på denna koi (vattnet är då 16-

17° C). När den flyttar ut på sommaren och vattnet blir varmare försvinner i stort sett 

allt för att sedan återkomma när det blir kallare igen.  



 

 

På denna fisk syns förändringarna på ett sådant sätt att man verkligen kan förstå att det 

ibland kallas vårtor. De sitter också på en av de mer vanligt förekommande områdena, 

fenorna. 

Närbilder på hur Carp Pox kan se ut på 

fenor och vid munnen. (Nedre bilden har 

speglingar för det är fotat ner i vattnet.) 
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Carp Pox kan nämligen inte be-

handlas, det kan inte botas men 

symptomen kan oftast minska eller 

försvinna helt om fisken hålls vid 

lite högre vattentemperatur där 

fiskens immunförsvar blir mer ak-

tivt. Den vattentemperatur som 

nämns är mellan 20-25 (30)° C . 
 

Carp Pox orsakas av   ett virus 

som tillhör familjen Alloherpesviri-

dae där också Cyprinid herpesvirus

-3, som orsakar Koiherpes disea-

se/KHV, ingår. Viruset angriper 

epidermis, det vill säga de celler 

som är hudens ytligaste del. Dessa 

celler (epitelcellerna) förstoras och 

tillväxer, vilket resulterar i bildan-

det av en godartad tumör som kal-

las papillom. Ju äldre fisken är vid 

första utbrottet, ju mindre är ris-

ken  

 

 

 

 

för problem annat än själva hud-

förändringarna, visar forskningen. 
 

 Viruset kan finnas latent i fisken, 

det vill säga, fisken kan bära på 

viruset utan att visa symptom på 

sjukdom. Liksom vad gäller andra 

herpesvirus, så är en fisk som har 

smittats, bärare av viruset för livet. 

När det gäller infektionssjukdomar 

så är fiskar bra på att dela det med 

de andra i dammen så när du ser 

tecken på Carp Pox på en fisk har 

alla andra fiskar sannolikt redan 

infekterats.  Men som herpesvirus i 

nästan alla andra arter, så kan det 

finnas bärare av viruset utan att de 

aldrig någonsin visar några tecken. 
 

Viruset orsakar en störning av 

hudlagren så fisken kan vara mer 

mottaglig för bakterieinfektioner.  

 

 
Som alltid, och det vi alla strävar 

efter, så är en bra vattenkvalitet det 

bästa sättet att hjälpa till. Och att 

hålla stressnivån till ett minimum. 

Fiskarna kan leva ett långt liv utan 

andra problem mer än att möjligen 

vara mindre perfekt i sitt utseende 

än de övriga koien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att få fram korrekta fakta så 

kontaktade jag SVA (Statens Vete-

rinärmedicinska Anstalt) där Eva 

Jansson hjälpte till med detta, tack! 

Hon har också läst igenom artikeln 

så den skall vara så korrekt som 

möjligt. 

De länkar jag tragglat mig igenom 

finns att hitta i sin helhet (på eng-

elska) på koiclubsweden.se. 

  

 

Text: Cecilia Hedman Bjerke  

Foto: Cecilia Hedman Bjerke, Björn Karlsson & Christina Jacobsson 

Källor: 

www.cabi.org, www.petplace.com 



 

 

Koiconsult 
 



 

 

Detta område var inte särskilt uppiggande att behöva vara på 

innan innedammen, skönt att slitet gav utdelning. 
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Några kanske funderar på varför detta kommer med nu i tid-

ningen när sommarsäsongen står för dörren? Men vi märkte att 

det tar tid att fundera, planera och genomföra ett sådant här 

projekt, även om det kanske inte är i lika stor omfattning som 

det vi gav oss på. De i vår närmsta familjekrets kategoriserade 

detta någonstans under ”stollaprov och dårskap”. (Men ingen 

har koi så det kan ju förklara deras reaktioner.)  

 

Vi hade innan denna slutgiltiga placering funderat och 

tänkt på ett antal platser i vår källare sedan vår start 

med koi och damm några år tidigare. Oftast föll det 

på att vi inte kunde sitta och titta på dem som vi kan 

utomhus, vilket var en av våra anledningar till att flytta 

in gänget. För när vi räknade på det så skulle de till-

bringa två tredjedelar av året inomhus och då vill vi ju 

kunna umgås under trevliga förhållanden. 

Så när vi insåg att vi ju faktiskt hade ett stort (skräp)

rum i källaren som vi nog allt kunde rensa och tömma  

till största delen så var det bara att kavla upp ärmarna. 

Vi började med detta i februari 2017 och det var ju en 

himla tur för annars hade vi aldrig hunnit i tid för att 

få in dem i oktober samma höst!  

 

”Dessutom vill säkert fiskarna ha en 
stjärnhimmel för att kunna drömma sig bort” 

 
När vi röjt ur så började vi gräva för denna del av käl-

laren hade jordgolv vilket ju å ena sidan var praktiskt 

för vi kunde modellera helt från start hur det skulle se 

ut. Å andra sidan så behöver jorden bort (och några 

biffiga stenar) för att kunna gjuta golvet. Och forslas 

ut.  Så på kvällarna mitt i den mörka februarivintern 

körde vi totalt ut 250 skottkärror jord (se sidan 12). 

För att sedan släpa in grus, isolering,  

 
 

 

 

 

armering och betong. Vi hade som tur var stor hjälp 

av Tommy som bor en bit bort när det gällde alla 

tänkbara konstiga frågor i ämnena mura, gjuta och 

avlopp. Han sa inget men vi tror nog att han trodde vi 

var skvatt galna när vi i början försökte förklara vår 

vision! Han har dock varit här igen när allt blev klart 

och då nickade han godkännande åt resultatet. 

Vi nyttjade en av de befintliga källarväggarna till 

dammvägg men murade för säkerhets skull upp block 

med armering mot den också. Vi antog att de inte 

tänkt att det skulle vara vattentryck från en damm 

mot väggen när den byggdes en gång i tiden! Dam-

mens botten ligger under övriga golvets nivå så där får  

dammväggarna ytterligare stöd för vattentrycket som 

ju är större nertill.  

Att bygga en vinterförvaring 

Redo för gjutning av dammens botten, 

isolering, armering och 10 cm med betong. 

Några av stenarna som kom fram ur mar-

ken och den välanvända skottkärran. 

Lützendimma och ett himla oväsen, men 

det var det värt med tanke på resultatet. 

Text & foto: Cecilia Hedman Bjerke 
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Hela dammen är också putsad in– och utvändigt för 

det hjälper till att öka hållfastheten. 

Som vanligt när det tar tid att få någonting klart så 

kommer man ju på en massa roliga idéer man kan 

göra längs vägen, bland annat växtväggen kom till un-

der något tråkigt slitande mot färdigställande. Och då 

måste vi ju fixa dammen vi har i glashuset (se sidan 

12) så väggen kan flyttas ut och in den med. Tror nog 

de flesta med hus och damm märker att arbete föder 

arbete? Och så måste ju dammen och växtväggen ha 

en trevlig inramning och belysning. Dessutom vill sä-

kert fiskarna ha en stjärnhimmel för att kunna dröm-

ma sig bort till sommaren ute i det fria... 

Vid det här laget hade det hunnit bli sommar så då 

fanns det ju uteprojekt att ta itu med också. Förutom  

det i glashuset så gjorde vi en tjärn (se sidan 12). Ja, så  

fortskred vårt arbete ute fram till sensommaren då vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verkligen tvinga-

de oss i in källa-

ren för att få 

klart dammen. 

Och det var ju 

tur för allt som 

har med damm-

bygge att göra är 

ju lika mycket att 

bygga som att 

vara mer än kreativ för att lösa allt så det blir prak-

tiskt. Och snyggt. För jag tillhör de som anser att 

praktiskt och estetiskt  har lika värde och det ”måste” 

gå att lösa. Vilket Öyvind vid det här laget har förlikat 

sig med som tur är! Vi försökte tänka smart så att vi 

gjorde saker i rätt ordning så att vi inte skulle droppa 

färg ner på den nya dammduken eller att det  

Dammen har putstats invändigt och övrigt 

golv förbereds för gjutning. 

Matdags vid innedammen, man är alltid lika populär när de får syn på en för det är lika med mat. 

Rensning av fogarna för ett slätt underlag under gummiduken.  

(Man kan inte ha för många vattenpass när man gör en damm…) 

Botten i dammen är gjuten och första lag-

ret murblock på plats. 

Städat och skyddsduken på plats så det är 

klart för gummiduken. 
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skulle hamna 

skräp efter att vi 

borrat i betong-

taket ner i den 

vattenfyllda  

dammen. Ovan-

för växtväggen 

har vi ett antal 

eluttag där alla 

lampor sitter 

med tidur och det var ju bra att få klart innan hela 

dammen fylldes med vatten också. För säkerhets skull 

så köpte vi en stege som vi endast använder i dammen 

när nöden kräver. Ett väldigt intressant inslag tycker 

våra koi. 

När allt väl kommit på plats och fiskarna mer eller 

mindre motvilligt flyttats in så kom vi på att vi ju inte 

ser fiskarna när 

vi sitter och fikar 

bredvid dam-

men! Så efter lite 

funderingar och 

inventering av 

våra förråd så 

fick vi till en 

upphöjd sittplats 

där vi närapå 

dagligen fikar 

tillsammans med 

gänget under vintern. Vi tycker båda att det faktiskt 

inte är fullt lika eländigt när det börjar bli höst sedan 

vi fick in fiskarna så vi kan varmt rekommendera de 

som har plats att ta sig en funderare över en inomhus-

damm.  

Matdags vid innedammen, man är alltid lika populär när de får syn på en för det är lika med mat. 

Vår utsiktsplats mitt emot dammen där vi ofta sitter och fikar 

och njuter av ”sommaren” i mörkret under vintern. 

Dammspecifikation 
Byggår:  2017 

Typ av damm: Gummiduk 

Volym:  5 m3 

Ytmått:  4,5 m2 

Bottenavlopp: Nej 

Förfilter: Nej 

Filter:  PB 20 

UV-filter: Nej 

Pump:  Superflow Techno Pro 

  20000 

Övrigt:  Flyttbar växtvägg i sektio-

  ner, luftpump 

Belysning, ramarna till växtväggen och 

gummiduken under växtväggen är på plats. 

Gummiduken och sargen runt dammen är 

klar och golvet är gjutet. 

Det är klurigare att få slangar och sladdar 

att försvinna inne märkte vi.  
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Till slut får jag lite kort presentera de två sidoprojek-

ten som blev när vi började stöka i källaren. Det ena 

är växtväggens sommarviste ute i vårt glashus där vi 

har en damm på cirka 1300 liter som vi tömmer när 

sommaren är över. Vi använder samma bevattningssy-

stem ute och inne så vi har gjort allt relativt lätt att 

flytta. Och vi kunde ju inte ha en damm utan fiskar så 

där bor sex guldfiskar som under vintern delar damm 

med koien inne. 

När vi började gräva ut all jord ur källaren så kom ju 

frågan om var skall vi tippa all jord? Det var i februari 

(det var en snöig vinter detta år) och i mörkret på 

kvällarna efter jobbet. Tja, vi kan ju alltid skapa en 

tjärn! Vi hade en plats med utsikt från köksfönstret 

alldeles där skogen tar över som vi sedan tidigare tittat 

lite på ”för ett projekt längre fram”. Det blev visst nu 

det. Så under några veckor hängde vi upp en strålkas-

tare i skogen och började tömma ut jorden som bilda-

de en kant mot en befintlig upphöjning. Det blev rik-

tigt lyckat tycker vi med tanke på omständigheterna. 

Det är svårt att avgöra vad grannarna funderade mest 

över; strålkastaren i skogen, den outsinliga källan av 

jord inne från vårt hus eller vad sjutton vi höll på 

med. 

Tjärnen visade sig rymma 7 m3 när den fylldes samma 

sommar och såklart måste vi ju ha fisk där också! Så vi 

lyckades få tag i fem små rudor som vi tyckte skulle 

passa där. Är personligen väldigt förtjust i den fisken 

och hur den kan överleva nästan allt. De släpptes i 

och sedan såg vi dem inte överhuvudtaget. De är 

mörkbruna, smått asociala och smälter in bra i en 

tjärn. Nu i år bestämde oss för när vi för första gång-

en att städa och tömma dammen från allt som under 

åren blåst ner däri och installera ett filter i hopp om 

att få lite klarare vatten. Att rudorna levde var i vår 

värld inte möjligt utan mat, filtrering och luftning vin-

tertid för dammen har i det närmaste varit bottenfru-

sen. Så när vi fick upp en ruda med hjälp av plasträf-

san som vi håvade upp all sköns jox med så stod vi 

mest stirrade på den stackars fisken. Den och ytterli-

gare två hade på något oförklarligt sett överlevt och 

vuxit till i storleken en rejäl guldfisk. Kuriosa: Linné 

hade rätt om rudornas överlevnad under vintern och 

Bellman nämnde dem i Fredmans epistel 71 "...ur 

Sumpen en sprittande Ruda..." Inte illa! 

Kvällsarbete i februari/mars i strålkastarens sken. Tjärnen samma sommar den anlagts. 

Ny”planterad” växtvägg på sitt sommarviste i vårt glashus. 



 

 

Garden Aquatica 
 



 

 

Skärmväggen som skapar insynsskydd in mot hörnan där personalen kan pusta ut. 

Stommen har laserats i svart och som insynsskydd har en blågrå panel monterats för att 

få till en känsla av vatten. 
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Vi hade verkligen sett fram emot 

att få bygga upp vår nya mässmon-

ter till klubbens årliga deltagande 

på Nordiska trädgårdar i Älvsjö-

mässan! Men som alla vet tog Co-

ronaviruset över och mässhallarna 

byggdes istället snabbt om till sjuk-

hus. 

 
 

Förra våren (2019) flyttades Träd-

gårdsmässan tillbaka till hall A, den 

stora mässhallen. Koi Club Swe-

den fick då tilldelat en något mind-

re yta med enbart en rak vägg att 

möblera mot. Vi saknade vår  

monter som hade två väggar, bakre 

väggen och en gavelvägg till gran-

nen som gjorde att vi fick en av-

skild hörna.  Det visade sig vara 

svårt att få till en snygg och funk-

tionsmässigt bra lösning med den 

befintliga inredning vi hade. Tan-

kar väcktes då på en förändring av 

vår monter till nästa års mässa. 

Frågan togs sedan upp på årsmötet 

och beslut fattades att budgetera 

15 000 kronor till en ombyggnad. 

 

För att göra arbetet med att utfor-

ma en ny monter öppet för alla så 

inbjöd vi till detta på vår årliga 

höstträff. När höstträffen inte blev 

av så bildade vi en arbetsgrupp 

under hösten 2019  där alla de som 

anmält sitt intresse till höstträffen 

inbjöds att medverka. Vi har till-

sammans arbetat fram en ny ut-

formning av vår mässmonter som 

vi presenterar här i tidningen nu 

när vi inte kunde visa upp den på 

mässan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vi som deltagit i planeringen av 

mässmontern är: Patrik Martinell,  
Barbro Eriksson, Christina och 

Kjell Lindström, Theres Anders-

son, Cecilia Hedman Bjerke, Öy-

vind Bjerke, Per Traneus och 

Björn Karlsson. 

 

Ett av målen var att skapa en ut-

omhuskänsla med vatten- och 

dammkaraktär. Grundtonerna skall 

vara i lugna kulörer så att våra äls-

kade fiskar och fina bilder på dam-

miljöer får en framträdande roll. 

Det förstärks ytterligare med ljus-

sättning på fiskdammen och ve-

porna som då blir ett ännu större 

blickfång. 

Fina vassruggar skapar en känsla av strand 

och utemiljö. 

Trädgårdsmässan som inte blev av 
Text: Barbro Eriksson 

Foto: Barbro Eriksson & 

Cecilia Hedman Bjerke 
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Det andra målet var att inredning 

och utrustning skall vara lätt att 

förvara, transportera och bygga 

upp respektive att demontera. 

Dispositionen av monterns ytor 

fungerar bra sedan tidigare år och 

den vill vi i stort behålla.  Ytan 

skulle i år också ha utökats till sam-

ma storlek som vi tidigare haft, 4 x 

8 meter. 

För att få en enhetlig och funktio-

nell inredning valde vi att köpa in  

 

 
 

 

 

 

IKEA:s hyllserie ”Ivar” som är 

flexibel, lätt att hantera och dessut-

om billig. Utifrån denna grund-

stomme har vi sen vidare bearbetat 

hyllorna genom att bygga till och 

laserat samtliga ytor. 

 

Miljön kring dammen består av 

vass. Dammen med koien i är ju 

klarblå och den kläs in utvändigt 

med vassmatta och tre ”vass- 

ruggar” placeras i bakkanten av  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

dammen. De döljer bland annat 

filter, pumpar med mera. Ny belys-

ning hängs över dammen för att 

ytterligare förstärka fiskarnas vack-

ra färger. Runt dammen står vårt 

gamla stadiga röda staket som är 

ett bra skydd för både koi och be-

sökare. 

 

 

Nedre bilden: Montern sedd rakt framifrån, från gången. Mäs-

sans pulpet och utemöblerna är utelämnade för att göra bilden 

mer tydlig. 

Övre bilden: En vy ovanifrån över montern där väggen 

(markerat med ett kraftigare svart streck) är monterns bakre vägg 

som gränsar mot utställare. Vår monter ligger på en gavel där alla 

besökare passerar vilket gör att vi syns bra men det är också en 

utmaning att få montern funktionell för allt och alla. 
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Den fasta bakre väggen kläs med 

mörk väv som bakgrund till tre  

1 x 1 meter stora textilvepor med 

aluminiumlister. En vepa visar Koi 

Club Swedens logga och de andra 

två är bilder på fiskar och dammil-

jöer. På en hyllsektion i mitten av 

väggpartiet står TV-skärmen för 

ett rullande bildspel, precis som 

tidigare eftersom vi alla tycker det 

fungerat bra. 

Vi hade planerat ett inköp av en 

egen TV då kostnaden för att hyra 

är mycket hög men Björn Karlsson  

har istället skänkt oss en 42” TV. 

Ett STORT TACK, Björn! 

 

Utemöblerna av järn får vi låna av 

Christina och Kjell Lindström– de 

är tänkta som en mötesplats för 

locka intresserade besökare att 

stanna till ett tag. På en hylla i sam-

ma stil visas våra medlemstidning-

ar, vilket kan ge en naturlig ingång 

till samtal om koi. Här visas även 

några av våra produkter (kudde, 

förkläde, väska) som går att bestäl-

la i vår shop på Spreadshirt. 

 

Vår ”personalhörna” är viktig och 

till för alla oss medlemmar som 

arbetar under mässans fyra dagar, 

här ska man kunna ta en paus med 

en kopp kaffe eller bara vila trötta 

ben. Hörnan skapas i vår nya mon-

ter av en skärmvägg där vi har an-

vänt fyra gavlar till hyllan ”Ivar”, 

50 cm breda och 180 cm höga, se 

bild på sidan 14. På dessa har panel 

monterats och försetts med vår 

logo och foton av koifiskar. Stom-

men har laserats i svart och pane-

len i en blågrå ton för att få till en 

känsla av vatten. Skärmväggen och 

två hyllsektioner bildar nu ett halv-

öppet rum där hyllan som vetter åt 

dammen är lika hög som skärm-

väggen och har en baksida av tyg. 

Här finns plats för förvaring av 

väskor och andra inhandlade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produkter. Hyllsektionen som står 

i vinkel mot skärmväggen är 125 

cm hög och har ett stort låsbart 

plåtskåp (gråsvart) nederst för vär-

desaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu får vi bara hoppas att allt blir 

som vanligt till nästa års Träd-

gårdsmässa så vi får visa upp vår 

nya monter. 

 

En av våra vepor som är avbildade som 

kvadrater ovan. En till  vänster i personal-

hörnan och två till höger bakom dammen 

Detta tjusiga förkläde är en av alla de pro-

dukter som finns att köpa i vår medlems-

shop, bli snyggast vid grillen i år! 



 

 

… eller en ny t-shirt nu när det blir varmare? 

Kanske en ny mugg till sommarens fika vid dammen… 
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Besök vår 
medlemsshop hos 

Spreadshirt! 
 

Vi har sedan en tid en medlemsshop hos Spread-

shirt där det går att beställa allsköns produkter med 

klubbens logo. Det finns kläder, kuddfodral, mug-

gar med mera att välja på. Det går dessutom att 

göra sin egen design genom att skriva en egen text 

eller välja ett motiv, till exempel på koi, som andra 

designat och skapa sig en alldeles unik produkt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hoppas du hittar något du gillar, varje produkt 

ger förutom glädje till användaren också ett litet 

bidrag till klubben vilket är något vi uppskattar så 

vi kan fortsätta vårt arbete att förmedla allt det bra 

med koi och dammar till de som ännu inte upp-

täckt storheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

För att kunna använda klubbens logo måste du gå 

in via en länk på vår medlemssida där inloggning 

krävs. Har du inte ännu skaffat inloggningen är 

detta verkligen en bra anledning att göra det!  

 

Du hittar shopen på: 

koiclubsweden.se/för medlemmar/medlemsshop 

 
 

Adress: Kvicksätra Lillhammar 74, 744 97 Järlåsa 
För all tänkbar information: koikafe.weebly.com 

 
Välkommen hit! Cecilia & Öyvind  

Vi planerar köra några gånger i 
sommar också! Men vi har ännu 

inte bestämt datum, vi hoppas det 
blir i mitten av juni.  

Det beror främst på vädrets makter 
när våra koi kan flytta ut igen.  

Vi meddelar oss via vår hemsida, på 
Facebook och i kalendern på  
Koi Club Swedens hemsida. 



 

 

Koi Huddinge 
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Styrelsen 

Ordförande och ansvarig utgivare för tidningen: 

Patrik Martinell, 

Älghornsvägen 23, 179 98 Färentuna 

E-post: patrik.martinell@aratron.se 

Vice ordförande: Barbro Eriksson 

Kassör: Martin Franzén 

E-post:  kassor@koiclubsweden.se  

Sekreterare: Christina Lindström 

Ledamöter: Therés Andersson, Tomas Brink 

och Johan Sköldekrans 

Suppleanter: Kjell Lindström, Sören Wallinder och 

Cecilia Hedman Bjerke, redaktör. 

Webbmaster: Öyvind Bjerke och Sören Wallinder 

Revisorer: Roland Olsson, Nils-Erik Ekegren 

Ersättare: Richard Mauritzon 

Valberedning: Björn Karlsson, Sten Remahl 

Organisationsnummer: 802405-4093 

PlusGiro: 123 25 62-7 

Hemsida: www.koiclubsweden.se 

E-post: info@koiclubsweden.se 

Medlemsavgiften är 250 kr per år och familj 

Klubbens plusgiro: 123 25 62-7 

Ange ditt namn, adress, telefon och e-post-adress eftersom 

ett av syftena med klubben är att skapa ett kontaktnät av 

koivänner. 

Tidningen:  

Kommer med 4 nr per år och ingår i medlemsavgiften. Den 

skickas utan kostnad till föreningens medlemmar. Den säljs 

även vid föreningens olika evenemang och kan också rekvire-

ras från: info@koiclubsweden.se.  

Kostnad för icke medlemmar är 65 kronor per nummer. 

Redaktör: Cecilia Hedman Bjerke 

E-post:  redaktor@koiclubsweden.se  

Planerad utgivning av tidningen 2020:  

Mars, juni, september och december.  

Kommande manusstopp infaller: 

13 februari, 12 maj, 11 augusti, 17 november 

Datumen kan komma att ändras. 

Årets planering i koiklubben 

Skicka in bilder på din damm! 
Välkommen att skicka in bilder på din damm och 

såklart på dina koi. Skriv med några rader om hur 

stor den är och vad du har i den. Berätta gärna hur 

du har byggt den! Några tips du vill förmedla?  
Mejla till redaktor@koiclubsweden.se  

Klubbsidan 

Hjälpa till i klubben? 
 

Vi söker dig som vill hjälpa till i klubben. Det kan 

vara bemanning på mässor, visa upp din damm, 

skicka in bilder eller skriva någonting i vår 

medlemstidning. Kontakta info@koiclubsweden.se 

September 
30 september 

Sista dagen för vår fototävling. Läs mer på sidan 4 och på  

webben www.koiclubsweden.se (inloggning krävs). 

Årsmötet 

Som det ser ut just nu vet vi fortfarande inte när vi kan hålla 

vårt årsmöte för 2020. Vi återkommer så snart vi kan i frågan 

via e-post och på vår hemsida. 

Dammbesök i sommar? 
Anmäl din damm nu på vår mail! info@koiclubsweden.se. 

Vi lever på hoppet och tar mer än gärna emot anmälningar 

från er som på kort varsel kan tänka er att visa upp er damm 

senare under säsongen om läget ändras till det bättre. Se mer 

på sidan 4 och på www.koiclubsweden.se. 

Logga in på www.koiclubsweden.se medlemssidor! 

Är du medlem men ännu inte skaffat inloggning så fyller du 

bara i formuläret på vår hemsida och inom en 

vecka har vi godkänt din ansökan. Där kan du 

bland annat hitta vårt arkiv av äldre tidningar. 

Vi finns på Facebook, sök på Koi Club Sweden så 

hittar du oss! Klubbens Facebook– sida är öppen 

för alla så den når en lite bredare grupp. 

Välkommen! 

Return to sender– address unknown 
Det händer ju en massa saker mellan tidningarna och då kom-

municerar vi i styrelsen med alla er medlemmar via e- post. Det 

kan vara lite allt möjligt; förfrågningar om dammbesök eller 

inbjudan till årsmötet. Men varje gång vi skickar ut vår e-post 

så kommer en förhållandevis stor del tillbaka, senast var det 26 

stycken vilket är cirka 10% av medlemmarna!  

Så vi vill verkligen be er alla att höra av er till oss när ni byter 

adress. En del som kommer tillbaka kan bero på att mottaga-

rens inkorg är full så om ni funderar över varför ni inte hört 

från oss på ett tag så kan det bero på det också. 

Vi försöker vara beredda på om läget förbättras så vi kan träf-

fas framöver men just nu är det bara att ligga lågt och hålla 

avstånd för som alla andra så sätter vi hälsan först. Vi håller vår 

hemsida uppdaterad och så fort vi har något att berätta lägger 

vi ut det där. Så gå gärna in där lite nu och då för att se om vi 

har något nytt! 

Viktiga händelser såsom årsmöte och eventuella dammbesök 

med mera kommer vi naturligtvis skicka ut med e-post. 

Koi Club Sweden 



 

 

Sävne Koi 
 


