
 

 

 
 

 

Kallelse 
Årsstämma och årsmöte 2020 

Om virusläget tillåter håller vi stämma och 

årsmöte onsdag 24 juni kl 18.30 på 

”Klubben”, Hårdtorpsvägen, Grängesberg. 

En nyhet är att lottning av kräftfiskeplatser 

sker vid årsmötet. 

 

Covid-19 / Coronavirus 

Styrelsen har beslutat att senarelägga 

årsstämma och årsmöte. 

Eventuellt är vi utomhus. 

I det fall styrelserna beslutar att ställa in 

stämma och årsmötet pga. Coronaläget så 

kommer dubbelmöte att hållas våren 2021. 

 

Besked om årsmötet lämnas på: 

Hemsidan www.grängesfiske.se 

Facebook ”Båtliv på Södra Hörken” och 

”Du vet att du är från Grängesberg” 

 

Inplanteringar 2019 

600 kg öring planterades in i Södra Hörken 

vilket var 200 kg mindre än plan. 

 

Kräftfisket 2019 

Under 2019 hade vi obligatorisk 

rapportering från dem som fiskade kräftor 

på de 61 lottade platserna. 

I snitt fiskades med 17 burar under i snitt 

2,0 nätter. Fångsten blev i snitt 147 kräftor 

med en vikt av dryga 7 kg. 

Totalt fångades dryga 450 kg på de 61 

lottade platserna. 

 

Kräftfiske 2020 

Årets fiske går av stapeln 13-16 augusti. 

Lottning av ”lottade platser” kommer att 

ske vid årsmötet 24 juni. 

De 13 platser där färre än 50 kräftor 

fångades de 2 senaste åren betecknas i år 

som B-platser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiredovisning för 2019 

Årets vinst blev 13.984:- 

Anledningen är i huvudsak mindre tillgång 

på öring än planerat. 

 

Resultaträkning Debet Kredit 

Medlemskonto        91 945   

Övrigt           7 113  

Inplantering         52 219  

Arrenden           2 935  

Adm. Tillsyn           9 447  

Avgift Porto           6 247  

        91 945         77 961  

Årets resultat         13 984  

   

Balansräkning  IB   UB  

Kassa          1 000           1 000  

Handelsbanken      183 720       197 704  

Årets resultat        13 984   

      198 704       198 704  

 

 

Verksamheten 2020 

Styrelsen planerar för en oförändrad 

verksamhet 2020. 

 

Kräftbete säljes 

Max Holm070-602 38 15 

Grängesfirren 0240-372 39 

Frenco 0240-212 80 

 

Grundmärkning 

Samarbetet med att Fiskevårdsföreningen 

bekostar och Motorbåtsklubben lägger ut 

grundbojar fungerar bra och fortsätter. 

 

Föreningens hemsida 

 

www.grängesfiske.se 
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Avlångstorpet 

 

 
 

Norra Ljusnarsbergs fiskevårdsförening 

bildades 1941. Redan på 40-talet fick 

föreningen tillgång till Avlångstorpet som 

föreningslokal. Första verksamhetsåret 

hade föreningen 18 medlemmar. 

Fastigheten där torpet står har bytt ägare 

och föreningen har under året återlämnat 

torpet till den nya markägaren. 

 

Appropå kräftfiske……. 

 

Tidningsurklipp från år 1911 

 
”Klippare” Håkan Finné 

 

Medlemsrabatter 

Gäller vid uppvisande av medlemskort i 

Södra Hörken-Stora Avlångens 

fiskevårdsförening. 

 

KVS-butiken i Ludvika erbjuder         

10% rabatt på sitt fiskesortiment  

 

Frenco Maskin i Grängesberg erbjuder 

10% rabatt på sitt fiskesortiment  

 

Karléns båt & maskin I Grängesberg 

erbjuder 10 % rabatt på båtsortiment, 

tillbehör, oljor och service. 

 

 

Miljösektionen för Södra Hörken. 

Under året som gått har miljöarbetet i och 

kring Södra Hörken fortgått. Vid 

Djupudden där 

limnoaggregatet är placerat har 

syresättningen hållit en relativt god nivå 

under året. Däremot har vi 

sett en drastisk försämring av syrenivåerna 

vid Sandudden. 

Utöver problematiken med det fosfor som 

finns på sjöns botten, så har utsläpp gjorts. 

En slambil har 

vid flera tillfällen dumpat avfall i sjön. 

Mätningar har gjorts på platsen och dessa 

har visat på höga 

halter av både näringsämnen och 

tungmetaller. 

Syresättningen i sjön måste förbättras och 

idag ser vi att området vid Sandudden är i 

ett kritiskt läge. 

Mätningar kommer att göras inom kort för 

att se hur syrenivåerna i dagsläget ser ut. 

För att kunna se 

vilken åverkan utsläppen har haft på sjön 

kommer även mätningar göras i det 

hänseendet. Vi arbetar 

idag med att minska riskerna för nya 

utsläpp och utredningen gällande utsläppet 

från slambilen ligger 

numera på Länsstyrelsens bord. 
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