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Protokoll från tamfågelmötet den 6 nov 
 

Det här var ett möte som ingen ville 
ha – sista gången på Zookompaniet, 
kanske var det därför så många 
kom! 

Fler än en gick omkring för att säga adjö till 
tomma lokaler och för att ge en kram och tack 
till personalen. Personer som man har fått en 
nära relation till och blivit ens goda vänner. 
Danne, Jenny, Katta och Therese blev 
naturligtvis avtackade     
 
 
Informationskvarten är värd att upprepas 
 

§ Avtal med Göteborgs Zoologiska på Kaggeledstorget ger dej rabatt på 
allt som hör till fåglar. 
Ta spårvagn 1 mot Östra sjukhuset, hållplats Kaggeledstorget.  
Kolla deras hemsida http://www.gbgzoo.se/ 
Obs! att du dessutom kan lämna din fågel om du själv skall åka bort. 

 
§ Vår nya lokal är nu lilla föreläsningssalen på naturhistoriska museet. 

Tiden är ändrad till kl 13 
Du kan ta med din fågel men den kan inte få flyga som tidigare. 

 
§ Till julmötet 4 dec skall vi äta något och du måste anmäla att du kommer 

senast den 26 nov.  
Gör det NU till GBF@fagelhobby.nu 

 
§ En enklare kurs i fågelhållning med början i jan som framförallt du som 

är ny medlem kan anmäla dej till. 
Vår e-post se ovan. 

 
§ Dags att förnya ditt medlemskap för 2012. Sätt in 370 kronor på 

plusgirot 62 93 32-8 nu i november. 
 

§ Du har även i år möjlighet att beställa den tjusiga kalendern för 2012 
som Thomas Brosset, vår fotograf brukar fixa. I år försöker vi ha med 
bilder på medlemmarnas fåglar! 150 kronor på samma postgiro som 
ovan. 

 
Lisbeth Rosén visade små söta armband man kan köpa 
för en tjuga, detta går till och därmed så stöttar man 
organisationen World Parrot Trust. 
http://www.parrots.org/ 
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Hanna Fagerberg visade upp sina mycket vackra glas 
som hon målar med fågelmotiv.  Du kan få ”din egen 
fågel” målad! Ring 0765-825519 

 
 

Vi drack kaffe och Rita hade bakat en mumsig tårta.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danne överraskade oss med att visa upp den bedårande lilla 35 dagar gamla 
Tritonkakaduan. Den blev inte matad av sin mamma och hade inte Karin varit 
så uppmärksam och sett det så hade den dött. Nu fick den tillbringa sin första 
tid i en kuvös och bli matad dag och natt. 
 
Vi fick även se ett obefruktat ägg från en Tritonkakadua. 

 
Så var det då äntligen dags att se Barbara Heidenreich film där hon visar och 
berättar hur man med positiv förstärkning kan uppnå ett önskat beteende hos 
sin fågel. 
 
Mötet avslutades med mycket trevligt småprat.  
Tack för det trevliga mötet! 
 
Britt sekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gubbraden 
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Ett axplock av medlemmar på mötet 
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