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distribueras i form av en matrikel. Om du inte vill vara med eller vill ändra någon uppgift, hör av
dig till ordförande Joakim Ström. Uppgifter datalagras.



Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

7 februari, kl. 19.15
i Östermalms föreningsråds lokaler
Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Årsmöte
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Nu är det återigen dags för årsmöte. Då kommer styrelsen att
presentera verksamhetsberättelsen för år 2001, med genomgång
av räkenskaperna. Ny styrelse för 2002 skall även utses, så det
är viktigt att du gör din stämma hörd.

Efter årsmötet är det dags för frågesport med Mattias Grönlund
och Månadens Snabbis om vattenbyten.

Välkomna!

Du vet väl...
- att du kan få  SAF-bladet digitalt!? Det enda du behöver göra för
att få SAF-bladet via mail är att anmäla till mig på
carina@lundback.com
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Månadens Snabbis - vad är det?

Månadens Snabbis är inte vad ni tror, snuskhumrar.
Det är istället en förhoppningsvis återkommande
företeelse som vi tänkte starta nu på februarimötet.
Det går ut på att någon kunnig i föreningen berättar
helt kort om ett väldigt avgränsat område inom
akvaristiken, som t.ex. vattenbyten, vilka lysrör som är
bra, hur man gör ett lekraster eller något annat
matnyttigt. Sedan får alla komma med frågor,
avvikande meningar eller egna goda råd.  Det hela
kanske tar en tio minuter till en kvart.
Ämnet bestäms av er, är det något ni vill få belyst så
prata med mig eller någon annan i styrelsen, så får vi
se vad vi kan göra.

/Joakim

Föreningens bibliotek har ett par nya titlar som man
kan låna hem från och med februari-mötet. Kom ihåg
att man måste kunna visa upp giltigt medlemskort för
att få låna hem böcker.

Aquarien Atlas Foto Index 1-5
Aqualog Freshwater Rays
Aqualog All Livebearers and Halfbeaks
Aqualog Old World Killis II
Aqualog New World Killis
Malawiciklider i sin naturliga miljö

!
Nytt i biblioteket
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Levande foder
För er som inte antecknade på Anders Östlunds och Joakim
Ströms  föredrag om levande foder kommer nu här en del av
deras egna noteringar. Bra att spara på!

Vinägermikro
• Liten rundmask, 1- 3 mm
• Föder levande ungar
• Bra yngelfoder
• Simmar i ytskiktet
• Lever flera dagar
• Odlas i glasburk - 1L eller större
• Fångas med håv, eller silas i finmaskigt nät
• Recept:

5 dl äppelvinäger (Winborgs)
6,5 dl vatten
5 g torrjäst
2 tsk strösocker

• Matas med en äppelbit då och då

Toffeldjur
• Encelliga
• Fortplantar sig genom delning
• Små, 0,1 - 0,3 mm
• Yngelfoder, alla yngel gillar dem dock ej!
• Dras till ljus
• Lägg en torkad kålrotsbit i akvarievatten
• När den ruttnar så överlever toffeldjuren
• Luktar!
• Sug upp med pipett

Grindalsmask
• Liten rundmask, 5-10 mm
• Föder levande ungar
• Sjunker till botten
• Lever ca 1dag
• Odlas i svamp (finns på OK)
• Matas med havremust utrörd i vatten
• Lägg en klick bredvid svampen, masken samlas där, lätt att skrapa upp
• Tvätta ur svampen emellanåt
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Surf tips
för dig som är intresserad av dvärgciklider.

En svensk sida om västafrikanska ciklider.
http://w1.315.telia.com/~u31506898/

En svensk sida om dvärgciklider, främst
Apistogramma.
http://www.och.nu/apistosweden/

Blandade engelska sidor om dvärgciklider.
http://www.apistogramma.com/

http://www.thekrib.com/

http://ourworld.compuserve.com/homepages/
jsmelgar/

http://user.mc.net/~warewolf/apisto.html
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Storauktion
Örebro Lördagen den 16:e mars 2002

H-huset, Markbacken Centrum
Lertagsgatan 2

Örebro Akvarieklubb inbjuder alla akvarister till
storauktion i H-huset.

� Auktionen startar kl 12.00.
� Inlämning av auktionsgods mellan

kl 10.00 och 11.45
(kom i god tid).

� Ingen föranmälning. Alla är välkomna med väl
inpackat gods, märkt med innehåll, ditt namn och

telefonnummer.
� Örebro Akvarieklubb tar 20% av försäljningspriset som

provision.
� Lägsta utropspris 10.-

� Lotteri med fina vinster.

� Det finns korv, kaffe, dricka och smörgås att köpa under
auktionen.

� Mer info: Ring Ulf Paulsson 019-233110,
   eller maila: oakjk@passagen.se

Hjärtligt Välkommen hälsar ÖAK
J Knudsen 2002



SAF-kalendern
7 februari (tors) Årsmöte

28 februari (tors) Föreningsmöte

7 april (sön) STORAUKTION

9 april (tis) Föreningsmöte

2 maj (tors) Föreningsmöte
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Vad händer annars?
9-10 mars                  Landsmöte for NAF, Norge

16 mars                     Storauktion, Örebro

22 april                     Storauktion, Lilleström, Norge

Besök gärna SARFs kalender för mer information:

http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/
nykalender.html


