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Hej alla medlemmar! 
 
Nu har vi haft vårt första digitala årsmöte, vi får 
alla hoppas att det inte behövs någon mer gång 
men i dessa coronatider får framtiden utvisa det. 
Vi planerar för olika scenarior, inför nästa år kan 
vi vara mer förberedda hoppas vi. 
 
När det gäller tidning nummer 4 så ges den ut i 
detta utförande, digitalt, och i mindre omfattning. 
Vi har ju inte kunnat ha några dammbesök i år 
som vi vanligtvis gör artiklar om. 
 
Vi önskar nu att få er åsikt över hur ni upplevt att 
få en pdf- fil i stället för en papperstidning, något 
som kan komma att bli ett komplement i framti-
den. Mejla bara ett kort svar till: 
 info@koiclubsweden.se. Vi är mycket angelägna 
om att få svar på vad ni som medlemmar tycker 
om en digital utgåva. Det räcker med att svara 
med följande alternativ: 
Bra, Tveksam, Vet ej, Dåligt. 
 

 
 
Vi vill samtidigt påminna att vår tidningsredaktör 
slutar till nästa årsmöte så nu behöver vi hjälp 
från er medlemmar med detta arbete i en form av 
redaktion. Detta för att tidningen ska kunna 
fortsätta att ges ut. 
Har ni funderingar eller förslag till artiklar mejla:  
redaktor@koiclubsweden.se. 
 
Just nu jobbar styrelsen som bäst på hur vi nästa 
sommar skall kunna arrangera dammbesök och 
resor utan att behöva trängas. 
Anmälan om man vill ha ett dammbesök görs till: 
dammrunda@koiclubsweden.se 
 
Har ni förslag på resmål eller annan aktivitet görs 
detta till: resa@koiclubsweden.se 
 
Det är viktigt att vi alla hjälps åt genom att delta i 
arbetet så vi kan driva föreningen framåt för en 
fortsatt överlevad. 

Styrelsen 

 

Styrelsen har ordet 

© Koi Club Sweden och respektive författare/fotograf. 
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Omslagsbild: 
Marco, årets vinnande bild  
i fototävlingen 2020. 
Foto: Ewert Sjöstrand 

Innehåll nr 4 2020 

Koi Club Sweden tar inget ansvar för konsekvenserna av de tips & råd som ges i våra artiklar. 






För information om öppettider, produkter & 
nyheter m.m besök.        


www.savnekoi.se 
Tel:

 0702840299  

Mail: 

info@savnekoi.se

Adress: Översävne 203

74491 Heby    

Trotts rådande 
omständigheter och 

resan till Japan inte går 
att genomföra kommer Koi 

att beställas.

Har du några önskemål på 
Koi inför 2021 kontakta mig 

så letar agenten i Japan 
efter de bästa 

Þskarna.
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Vissa saker tänker man inte 
på förrän det är försent vilket 
ofta gäller försäkringar. 
Alla anläggningar med pum-
par och vatten kommer att 
läcka det är bara en fråga om 
när och hur mycket. 
 

Vi hade en liten läcka i mitt filter-
hus som jag letade efter länge in-
nan jag fann den. Det var bara en 
liten så det kändes inte så farligt.  
I samband med att jag fann den 
fick jag fakturan med villa försäk-
ringen så jag läste lite i avtalet och 
kunde inte se att mitt reningsverks-
hus med alla pumpar och filter 
fanns med på den lista av hus/
garage/förråd som ingick i försäk-
ringen. 
Efter samtal med mitt försäkrings-
bolag, Folksam, (det kan vara an-
norlunda med andra bolag) så fick 
jag veta att själva huset som filter-
anläggningen fanns i skulle vara 
medtagen på försäkringsbrevet och 
med notering att vatten är indraget. 
Då skulle försäkringen gälla om 
det händer något, man får ju inte 
allt nytt men lite bidrag får man. 
 

”Att som ägare få se dessa 
fyllda med vatten kan inte 
vara annat än en chock” 

 

Vi har ett filterhus 2 x 2,5 meter 
med golvet ca 1 meter under 
dammvattennivån med bottenav-
lopp. Om det skulle bli läckage där 
så skulle det fyllas med drygt 5 
kbm vatten och pumpar, elmotorer 
och styrning av trumfilter skulle 
hamna under vatten. Ja, det skulle 
kosta en hel del att återställa helt 
enkelt. Merkostnaden i mitt fall 
blev knappt en hundralapp per år.  
När jag byggde så gjorde vi en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grop i golvet för en länspump men 
allt blir ju inte som planerat då den 
var ju inte viktig för reningen av 
dammvattnet. Gropen var inte till-
räckligt djup för länspump så jag  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

behövde göra ett trägolv lite över 
det gjutna men det skulle jag göra 
sen. Ni vet hur det är ”det fixar vi 
sen”, men sen blir ofta aldrig gjort.  
 

Hos Stefan Malm. 

Försäkring av trädgårdsdamm och fisk 
Text & foto: Richard Mauritzon 

Ett nedsänkt filterhus nog flera av oss känner igen, artikelförfattaren Richard Maurit-
zons eget. 
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Alla har ju inte eget hus för filter-
anläggningen en del har det i gara-
get/källaren och då är det viktigt 
att det står att vatten är indraget 
annars blir det ingen ersättning 
(obs Folksam). 
Har man filtret ute i det fria under 
någon form av täckning så är det 
inget man behöver fundera på. Det 
som kan hända då är att vattnet 
hamnar i rabatten eller på gräsmat-
tan. Och det värsta är såklart att 
dammen blir torrlagd och fiskarna 
dör, detta kan dock lösas med att 
inte ha pumpen på botten eller 
med en nivåvakt som stänger av 
pumpen när vattennivån blir för 
låg. 
 
Sedan det här med att försäkra 
själva fisken. De flesta av oss har 
inte fiskar som det är försvarbart 
att försäkra, men när man hör vad 
en del fiskar kostar så vill man nog 
kunna gardera sig. Vi såg en del 
fiskar när vi var i Japan som kos-
tade 500 000-600 000 kronor och 
om jag köpt en sådan skulle jag 
nog vilja gardera mig med en för-
säkring. 
Efter att ha pratat med några av 
djurförsäkringsbolagen som finns i 
Sverige så är de inte intresserade 
för närvarande.  
Enligt vad Stefan Malm sa för nå-
got år sedan på ett årsmöte så finns 
det möjlighet att försäkra fiskar om 
man har dem inomhus alltså inte i 
trädgårdsdammen, så det är inget 
som passar oss. Och troligen då i 
ett utländskt försäkringsbolag. 
 
Bilderna visar olika filterhus jag 
sett under olika dammbesök under 
åren samt vårt eget. Att som ägare 
få se dessa fyllda med vatten kan 
inte vara annat än en chock som 
man inte vill uppleva. 
 
 

Detta tillhör Irene och Anker i Slagelse, Danmark. 

Också detta finns i Slagelse, hos Niels. 
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Ett stort grattis från oss i styrelsen 
till årets vinnare i fototävlingen: 
Ewert Sjöstrand! 
Hedersomnämnanden för andra- 
och tredjeplats  finns att beskåda 
på nästa uppslag, sidorna 10 och 
11. 
Jag gissar att alla i klubben längtar 
efter att få se dammar och fina 
fiskar ett år som detta så jag bad 
Ewert om lite information och 
bilder över hur bostaden för 
Marco, Silje (se nästa uppslag) och 
det övriga gänget är. Först tänkte 
jag väva in faktadelen om dammen 
i texten men insåg snabbt att det 
var lika bra att göra en dammspeci-
fikation som vi brukar ha med från 
våra dammbesök. För detta är så 
nära ett faktiskt besök som vi 
kommer i år i klubben! 
Alla fakta efterfrågades först i mitt 
mejl så när Ewert hade svarat på 
allt detta så kunde han då lite kon-
staterande reflektera över att det 
här med damm är allt en material-
sport. Och jag kan nog bara hålla  
med av egen erfarenhet. Men jag 
kan väl tillägga att som dammägare  

 
kan man ju lägga 
ribban efter sitt  
eget tycke. Ofta 
handlar det ju  
också om att han 
och många av 
oss andra också 
vill ha det så be-
kvämt som möj-
ligt. Samt i detta 
fall faktumet att 
dammen är rela-
tivt liten så då 
blir det ju ytterli-
gare en avväg-
ning. Vattenkva-
litén är ju det 
absolut viktigaste 

och med en liten damm finns inte 
så stora marginaler att jobba med. 
Beadfiltret har inget förfilter men 
pumpen är upphissad så att den 
inte tar allt skräp från botten i 
dammen. Det är en enkelt men 
effektivt sätt att slippa få in all 
sköns elände i pump och filter. 
Tidigare hade han två parallell-
kopplade ”Dirty Harry”, men före-
drar nu att rensa beadfiltret lite 
oftare. Dessutom så används vatt-
net från städningen till att vattna 
med, vilket tillför en hel del näring 
till blommor och grönsaker.   
Dammdjupet är cirka 180 centime-
ter så fiskarna går ute hela vintern 
och då täcks dammen med frigolit-
plattor och en presenning. Bortsett 
från bäck, vattenfall och en vatten-
trappa så är allt igång året om. De 
kallare perioderna tillförs lite extra 
värme genom Profi Heat– värma-
ren och alla filter, UV-lampor med 
mera är i uppvärmda utrymmen. 
I dammen finns 11 koi i varierande 
storlek mellan 20 och 50 centime-
ter i åldern 2-7 år och det antalet är 
tillräckligt med tanke på dammens 

storlek. De har tidigare haft guld-
fiskar, men med tanke på deras 
reproduktionshastighet så har de 
nu valt att ha enbart koi. 
I dammen finns näckrosor och i 
kanten växer diverse vattenväxter 
såsom iris, mynta, fackelblomster 
med mera. För att skärma av solen 
så har de en pergola med vin och 
humle och över dammen har de 
lagt en bro. Det är en plats de gil-
lar att sitta på under en varm som-
mardag och svalka fötterna. 
Intresset för dammen och dess 
invånare är gemensamt för Pia och 
Ewert, men det är Ewert som byg-
ger, anlägger och fixar. 
Jag tackar så mycket för besöket i 
form av all information och de 
fina bilderna som skickades så vi 
fick njuta av en sommarfin damm i 
vintermörkret. Det ger hopp om 
att ljusare tider är att vänta. 
 
 
 

Fototävlingen 2020 är nu avgjord! Text:  Cecilia Hedman Bjerke &  
 Ewert Sjöstrand 
Foto:  Ewert Sjöstrand 

Dammspecifikation 
Byggår:  2015 
Typ av damm: Gummiduk 
Volym:  Cirka 11 + 1 kbm 
Ytmått:  Cirka 25 kvm 
Bottenavlopp: Nej 
Förfilter: Pumpmatat trumfilter med 
  jetpump och UV  
  (amalgam) 
Filter:  Econobead EB-60 
UV-filter: Aqua Forte Pure UV-C 
Pump:  2 x 20 000 Pondteam 
  Superflow Techno Pro 
  1 x 30 000 Pondteam 
  Superflow Techno Pro 
Övrigt:  Ozonisator S 500,  
  Redox + reaktor 
  Flytskimmer 
  Luftpump 
  Profi Heat 2 kw (värmare) 
  Vattenfall i starten på en
  liten bäck som rinner ner i 
  dammen. 
  Vattentrappa 

Vinnande bilden med Marco som modell. 
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Vy över dammen med uteplats, bro (syns till höger om parasollet), lummiga planteringar och pergola. En verklig oas med frodig 
grönska och vackra fiskar. 

En bild tagen nu i november då solen strålar träffade vattenytan vilket resulterade i ett spektakulärt resultat. 
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Hedersomnämnanden 

På andra plats kom denna bild från familjen Asklöf. 

 

Fototävling 2021 
Ett stort tack till alla er som varit med i årets 
tävling där inte mindre än 20 bidrag varit med 
och tävlat från åtta deltagare. Så varför inte 
flagga för en eventuell fortsättning nu när ni 
beskådat årets vinnande bidrag tänkte vi.  
Vi hoppas och tror på att vi kan fortsätta 
detta, det är ett rent nöje att se vad som dyker 
upp i mejlkorgen. Så vi vill bara förvarna lite 
om våra tankar så att ni också i fortsättningen 
är redo att föreviga det som händer i och vid 
alla dammar runt omkring oss. 

Och kom nu ihåg att vi är ”Föreningen för 
alla typer av trädgårdsdammar” så att stort 
som smått, med eller utan fisk– allt är 
välkommet här. Ju fler varianter desto roligare! 
I år har nog många säkert haft mer tid att 
stanna upp för att se och fotografera och då 
kanske lagt sig till med en ny vana att doku-
mentera omvärlden, och särskilt dammar så 
klart, något som förhoppningsvis håller i sig i 
framtiden. Så med gott hopp om en ny vår så 
ber vi att få återkomma i ämnet framöver. 
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Vi fick inte mindre än fyra bidrag som hamnade på 
en tredje plats! Dessa är redovisade här utan inbördes 
rangordning. 

Foto:  Cecilia Hedman Bjerke 

Foto: Ewert Sjöstrand 

Foto:  Therés Andersson 

Foto:  Therés Andersson 



 

              

Återförsäljare för Proffsiga Ma Koi-filter. Kontakta oss för information och offert eller spana in 
nyheter på Koibutiken.se  ( www.makoi.nl ) 

 

 

 

Återförsäljare för det lite billigare fabrikatet Filtreau.nl 

Vi lägger in nya produkter löpande men kontakta gärna oss för prisfrågor och information. 

 

Njut vid dammen och undvik folkmassor  

Mvh Simon,  Åsa & smågrabbarna 
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& 
God Jul 

Gott Nytt År! 
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Koi Club Sweden 
Styrelsen 
Ordförande och ansvarig utgivare för tidningen: 
Björn Karlsson, 
Sollentunavägen 138, 191 48 Sollentuna 
E-post: bjorn.karlsson@bkprocess.com 
Vice ordförande: Sten Remahl 
Kassör: Martin Franzén 
E-post:  kassor@koiclubsweden.se  
Sekreterare: Christina Lindström 
Ledamöter: Therés Andersson, Johan Sköldekrans 
och Per Traneus 
Suppleanter: Kjell Lindström, Natascha Andersson och 
Cecilia Hedman Bjerke, redaktör. 
Webbmaster: Öyvind Bjerke  
Revisorer: Roland Olsson, Nils-Erik Ekegren 
Ersättare: Richard Mauritzon 
Valberedning: Barbro Eriksson, Sören Wallinder 
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 vanligtvis ut med 4 nummer per år 
och ingår i medlemsavgiften. Den distribueras utan kostnad 
till föreningens medlemmar. Äldre nummer kan rekvireras 
från: info@koiclubsweden.se.  Medlemmar kan logga in på 
våra medlemssidor där de flesta äldre numren av tidningen 
finns att läsa. 
Kostnad för icke medlemmar är 65 kronor per nummer. 
Redaktör: Cecilia Hedman Bjerke 
E-post:  redaktor@koiclubsweden.se  
Planerad utgivning av tidningen 2021:  
Mars, juni, september och december.  
Kommande manusstopp infaller: 
16 februari, 18 maj, 17 augusti, 16 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 

Jobba 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 

Dammbesök 
Just nu jobbar styrelsen som bäst på hur vi nästa sommar skall 
kunna försöka arrangera säkra dammbesök utan trängsel.  
Anmälan om du vill ha ett dammbesök görs till:  
dammrunda@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! 

E– postadresser sökes! 
I dessa tider mer än någonsin är de viktigt att vi i klubben kan 
kommunicera med alla er medlemmar via e- post. Det kan vara 
lite allt möjligt men bara en sådan sak som att tidningen kom-
mer ut digitalt, viktig information eller inbjudan till årsmötet. 
Eftersom detta är det i särklass effektivaste sättet för oss att 
kommunicera så ber vi er att uppdatera oss när ni byter adress. 
En del mejl som kommer tillbaka kan bero på att mottagarens 
inkorg är full så om ni funderar över varför ni inte hört från 
oss på ett tag så kan det bero på det också. 
Har ni inte egen mail så kanske ni kan be någon i familjen eller 
en bekant om hjälp så att ni inte missar något viktigt? För det 
vi använder er mejl är enbart till det, viktig information från 
oss till er. 

Reseförslag 
Har ni förslag på resmål eller annan aktivitet görs detta till: 
resa@koiclubsweden.se 

Mars 2021 
25-28 mars Nordiska Trädgårdar/Trädgårdsmässan 
Vi har fått följande information: 
”Årets mässa (2020) ställdes in i sista sekund och det är även 
svårt tro att det ska kunna bli någon fysisk trädgårdsmässa 
2021. Men någon form av digital mässa kommer det att bli i 
mars. De exakta formerna för detta är ännu inte satta. Anmäl 
ert intresse så vi vet att ni är med så vi alla kan börja förbereda 
vårt deltagande!” 
Så vi har anmält intresse och avvaktar mer information över 
vad och hur de tänker med mässan 2021. 

Årsmöte & Koidagen 2021 
Som med allt annat så får vi vänta och se hur allt artar sig. Men 
vi håller på att förbereda ett antal olika förslag så vi kommer 
vara mer förberedda till nästa säsong än den som nu passerat. 
Så också här; vi återkommer! 



 

 


