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SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i
samband med inbjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Du är
alltid välkommen att skicka material till SAF-bladet, vill du däremot ha det infört i nästa utskick
så är sista dag för bidrag den 15 i månaden innan.

Bidrag skickas till:
Carina Klingzell
Stensättra Gård 1:7
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carina@lundback.com eller
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Alla medlemmars namn, adress, telefonnummer, e-mail-adress och specialintresse kan komma att
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
c/o Joakim Ström, Mälarhöjdsv. 19 A, 129 40 Hägersten  http://hem.passagen.se/stoakvf/



Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte torsdagen den

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

Annika Ylitalo
berättar om

Bräckvatten-akvariet

SAF-bladet Mars 2002

Annika Ylitalo från Uppsala AF kommer att tala om
”Bräckvatten-akvariet”. Hon har tidigare hållt detta föredrag i
Uppsala AF och det ska vara mycket bra enligt veteranen Mats
Arborelius. Annika har två egna ”bräckta” burkar och håller bl.a.
Argusfisk, Fyrögonfisk, Månfisk och Kulfisk.

Månadens snabbis
Vattenbyten
Med Jan Wester

Vi han inte med någon snabbis under februari-mötet, så den kom-
mer på detta möte istället.

Välkomna!

Vinnare av ett presentkort
på 250 kronor blev Lars Höstbeck

Han hade lyckats betala in medlemsavgiften i tid innan årsmötet och sett till att
han får sitt medlemsblad via e-post.

GRATTIS!

Årsredovisningen
För att spara plats i SAF-bladet har vi denna gång lagt ut årsredovis-
ningen och revisorberättelsen i pdf-format på hemsidan:
http://hem.passagen.se/stoakvf/
För den som önskar finns även en pappersvariant på marsmötet.
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!
Nytt i biblioteket
Ännu en uppsättning böcker kommer till biblioteket i Fältan på “mars”-mötet.
Red-Eared Slider Turtles
Keeping and Breeding Amphibians
Aqualog - African Ciclids I - Malawi Mbuna

Sökes
Till storauktionen behöver vi som vanligt funktionärer.
Kan du tänka dig att hjälpa till så kontakta Mattias Grönlund eller någon annan
i styrelsen antingen under mötet, via mail eller telefon.

Auktionen
Auktionen på medlemsmötena har varit lite tunn på sistone, så kom ihåg att inte
låta växterna gå i komposten veckan innan mötet, utan ta hellre med dem på
mötet. Fiskar och annat passar också bra på auktionsbordet!

Medlemsannonser
Det är fritt fram att sätta in annonser i medlemsbladet om man har något
att sälja. Det kan vara akvarier, tillbehör eller fiskar.
Vill du göra reklam för något du tänkte ta med dig till auktionen så går
det alldeles utmärkt. Maila eller hör av dig till Carina Klingzell.

Köpes:
Eheim innerfilter sexkantigt, mod.2009 eller 2109, alltså större
modellen som är påbyggbar med många filterpatroner. Hela och defekta,
allt av intresse. Janne 7656917.

Säljes:
Odenplans Zoo skall byta akvarium och akvarieställning. Nu har du
chansen att skaffa en hel vägg med akvarium billigt. Ring butiken eller
Johan i Solna Zoo 276100.

Köpes:
Akvarium max lä:90cm, br:40cm, hö:?. Även andra storlekar kan bli
aktuell. Gärna med ramp och andra tillbehör. Kom gärna med förslag! Bor
i Solna. Tanken bör vara i gott skick. Svar till: Jan Borg
E-post: jan.b.borg@telia.com, mobil 0736319445.

Säljes:
Akvarium utan utrustning 195x75x70 cm, 2.500:-
Bertrand Gillet, tel : kvällstid : 08 752 90 64, mobil : 070 267 25 33
E-post: somaber@hotmail.com

Efterlysning:
Är det någon som har erfarenhet av att limma om akvarier?
Kontakta Anna Österman, 08-765 90 09
E-post: limegreenanna@telia.com
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har Storauktion
Söndagen den 7 April

Plats: Östermalms Föreningsråds lokaler, Fältöversten,
T-bana Karlaplan, Valhallavägen 148

Tid: Auktionen startar 12.00
Inlämning av gods 10.45 – 11.45

Lägsta bud 20 kr, 30 kr för växter. Kl.16.00 släpps budet fritt.
På fasta bordet säljs prylar med förbestämt pris.

Akvariefiskar, växter, tillbehör, foder,
servering och lotteri.

OBS!
Skriv ett e-mail till oss om du vill sälja speciella varor som t.e.x. stora akvarier,

ovanliga eller exklusiva fiskar/växter eller fiskar med speciella krav. Vi uppdaterar
fortlöpande hemsidan med information om föranmält auktionsgods.

Maila webbansvarig: anders.borgmark@home.se
http://hem3.passagen.se/stoakvf/

Samtliga poster ska vara märkta med säljarens namn och telefonnummer.

Föreningen förbehåller sig rätten att hänvisa varor till fasta bordet eller neka
försäljning. SAF tar 25 % provision på sålda varor.

VÄLKOMMEN!

Stockholms Akvarieförening
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Lite tips inför storauktionen

Prylar som du vill auktionera ut ska vara förpackade på lämpligt
sätt.
Läckande påsar med fisk gör ingen glad, allra minst fiskarna. Undvik
vanliga plastpåsar, fiskarnas fenor punkterar dem alldeles för lätt
(tips: spar påsarna du får när du köper fisk i zoo affären). Små fiskar
kan med fördel hållas i glasburkar. Slå inte i för mycket vatten, då blir
det inte plats med någon luft, och fiskarna lider av syrebrist. En
tredjedel vatten kan vara lagom. Om du använder plastpåse, blås in
luft i den så den blir utspänd innan du knyter ihop den. Lägg inte ner
växter i fiskpåsarna, växterna kommer i det dåliga ljuset också för-
bruka syre. Växter förpackas lämpligen i plastpåsar (utan vatten) som
även de blåses upp. Tänk på temperaturen för levande gods under
den kalla årstiden. En frysväska fungerar bra för att hålla temperatu-
ren uppe. Tidningspapper eller handdukar fungerar också som isola-
tionsmaterial. Se till att väskan är vindtät, och undvik att ställa ner
den på den kalla marken.

Märk prylarna med vad det är.
Folk betalar bättre om de vet vad det är de köper. Alla känner inte
igen en Duopalinatus malarmo när de ser den. Skriv ut om det är ett
par, eller hur många honor respektive hanar det är. Den stackars
auktionsutroparen har svårt att könsbestämma eller att räkna antalet
fiskar i en påse. Om fisken/växten är ovanlig eller ställer speciella
krav på sin miljö, ta gärna chansen att säga något om den när den
ropas ut eller skriv några ord på påsen/burken. Du kan även för-
anmäla gods, se nedan.

Märk prylarna med ditt namn och fyll i ett auktionsprotokoll.
Det är svårt för auktionspersonalen att veta vem det var som läm-
nade in Duopalinatus malarmo när det finns trettio saker på auktions-
bordet. Namnetikett på påsen alltså, och alla dina prylar skriver du in
i auktionsprotokollet. Glöm inte ditt namn på protokollet. Etiketter och
auktionsprotokoll ligger framme på/vid auktionsbordet, auktions-
protokoll går även att skriva ut från hemsidan, passa gärna på att
göra det om du har mycket poster. Det är lätt att av misstag stoppa
pennorna som ligger där i bröstfickan, försök undvik detta så kan vi
använda dem nästa möte också. Om du vill ha ett minipris, skriv det
på prylens etikett (inte i auktionsprotokollet). Om utroparen missar
att nämna minipriset, påminn honom/henne vid utropet.



Medlemsmatrikel

I majutskicket hoppas vi att en medlemsmatrikel skall bifogas. I den kommer de
uppgifter som jag har i medlemsregistret att bifogas, dvs namn, adress, telefon-
nummer, e-mailadress och intresse.
Om du vet med dig att något kan ha ändrats, eller om du vill uppdatera något
(t.ex. intresse, kan vara bra att sprida till andra i föreningen) så kontakta mig.
Om du vill att alla eller delar av uppgifterna om dig inte skall synas i en matri-
kel så får du kontakta mig om det också.

Joakim Ström
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Annonsera ovanliga eller stora prylar.
Ingen bär hem ett 500liters akvarium på tunnelbanan. Ingen köper en
fisk med ovanliga miljökrav om man inte har haft chansen att fixa ett
akvarium åt den. Passa på att föranmäla dina poster, vi lägger då ut
dessa på hemsidan och alla har chans att förbereda sig för att ta
hem ev. ovanliga fiskar m.m. Föranmäl genom att höra av dig till
Anders Borgmark som är webbansvarig.

Ha gärna med växel till auktionen.
Jämna pengar älskas av de som springer ut med auktionsgodset, spar
en springrunda med växel för dem. Glöm inte att hämta ut dina
pengar samma kväll. Vi vill alla hem, men icke utbetalade pengar
betyder administration för föreningen, och du får ligga ute med dem.
75% av beloppet får du ut, 25% går till föreningens kassa.

Alltså:
- Förpacka din poster väl och se till att kunna frakta hem ev. inköp
ordentligt och säkert.
- Märk godset ordentligt med namn, art, antal samt gärna ett par ord
om fisken/växten (bättre för mycket information än för lite).
- Fyll i auktionsprotokoll.
- Föranmäl gärna dina poster.
- Ha helst jämn växel.

Vi ses den 7 april!



SAF-kalendern
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

14 september             Akvariesymposium, Örebro

Besök gärna SARFs kalender för mer information:

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


