Rapport från medlemsmötet den 5 november 2017
Det var roligt att se att så många medlemmar
kom till mötet och var intresserade av dagens
föredragsämne. Innan Johanna började gick
Rita igenom lite om vad som låg framför oss:
• Uppfödargruppens nästa möte den 19
november
• Tamfågelgruppens Friflygning den 30
november
• Medlemsmötet i december som också är vårt
julmöte
Därefter gick Lena kort igenom hur de digitala informationskanalerna hänger ihop (hemsida , öppen
Facebooksida och slutet medlemsforum på Facebook).
Sedan var det dags för Johanna Nydén att
berätta om ätbara blommor, vilda växter och
allmänt om kosthållning för våra fåglar. (När vi
väl fick tekniken att vara med oss).
Johanna berättade mycket inspirerande om hur
hon samlar ihop all sin djupa och breda kunskap
inom ämnet, och om hur hon idag hjälper andra
fågelägare att få del av den kunskapen. Bland
annat driver hon en Facebooksida som heter
"Kostrelaterade frågor för burfågelägare" .

Det var en mycket engagerande och
tankeväckande eftermiddag där Johannas
kunskaper och insikter blandades med våra
nyfikna frågor. Flera av oss gick nog hem och
tog en ordentlig funderare på vad vi kan hitta
på för nytt och nyttigt att ge våra befjädrade
vänner som vi inte tänkt på eller vågat oss på
tidigare.

Johanna pekade på vikten av att göra en
foderstat på sina fåglar, samt att tänka på att vi
måste försöka att efterlika den enskilda artens
naturliga diet i det vilda.
Till exempel är undulater gräsfröätare i det
vilda och får ofta alldels för "rik" föda som
burfågel.

Det finns ganska få fågelkunniga veterinärer i
Sverige, och som Johanna sa, är vi lyckligt
lottade med att ha ett par riktigt duktiga här i
Göteborg.

Det var mycket intressant kunskap som förmedlades under eftermiddagen, och Johanna avslutade
med dessa kloka ord:

Gå gärna med i Facebookgruppen "Kostrelaterade frågor för burfågelägare" där Johanna mycket
generöst delar med sig av sin kunskap bland annat i form av omfattande listor på ätbara växter,
frukter, bär m.m. Där diskuteras flitigt mellan medlemmarna i en trevlig ton, och man får många bra
tips och idéer.
Efter mötet samlades vi runt kaffetermosen och fikade, snackade, skrattaade och hade allmänt
trevligt, som vi ju brukar.
Nästa möta är den 17 december. Då blir det julkalas!
/Lena

