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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.
Medlemsavgifter 2002
Senior: 120 kr
Junior: (till och med 16 år) 60 kr
Familj: 180 kr

Avgiften betalas in på Pg: 15 17 71-3
(Glöm ej att uppge namn, fullständig adress, samt eventuell epostadress)

SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i samband med inbjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Eftersom det händer så mycket
kul i just ditt akvarium är du alltid välkommen att skicka in en artikel eller annat material till bladet! Deadline är den 15:de i månaden innan.
Omslagsillustration: Cypridochromis sp. jumbo chaitika.
Illustratör: Sara Söderström
Bidrag skickas till:
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara.soderstrom@idgmail.se
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Månadens Möte
SÖMNSVÅRIGHETER?

Kom till Stockholms Akvarieförening den 5 November 2002

DEN INDISKA GLASMALEN FINNS INTE I INDIEN!

Erik Åhlander, specialist på döda fiskar, räknar upp Indiens samtliga 700800 sötvattensfiskar samt berättar om hur man får dem att dö i akvarium.
Han kommer visa färgbilder på några av de mest avloppsgrå samt en
oskarp bild på Taj Mahal.

Missa inte detta tillfälle!

Plats: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 (Fältöverstren)
Tid: 19.15

Under novembermötet skall medlemsavgiften för 2003 fastställas.
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Redaktören har ordet
Hej!

Som ni kanske redan märkt ser vårt lilla blad lite annorlunda ut den här gången. Anledningen är att
SAF-bladet fått en ny redaktör. Carina Klingzell har lämnat över till mig, Sara Söderström. Därför tänkte jag
presentera mig lite kort.

Mitt första akvarium fick jag av mina föräldrar när jag var liten, jag tror att året var 1986. Sedan dess har jag
varit fiskägare och intresset har bara vuxit. Nu sitter jag på tre burkar, ett med sydamerikaner, ett med
malawiciklider och ett med tanganyikaciklider (tropheus). Det sistnämnda är egentligen min killes akvarium,
men efter det att vi flyttade ihop för ett litet tag sedan räknar jag även det akvariet som mitt (eller i varje fall
vårt)! Det var för övrigt jag som introducerade honom i hobbyn för några år sedan.

Annars jobbar jag som väktare samt befinner mig då och då på universitetet. Förutom fiskarna gillar jag även
andra djur, böcker, att teckna, antik historia och hårdrock!

Jag hoppas verkligen att ni skriver en rad till bladet! Ofta och mycket!! Något jag saknar är odlingsrapporter.
Kan inte ni som odlat plita ner en kort berättelse om hur ni lyckades? Och till er som ej odlar, något intressant
måste det ju ha hänt i era burkar! Det vore kul att bara få veta vad folk har i sina akvarier i den här föreningen.
Alla bidrag mottages tacksamt!

Min e-postadress är: sara.soderstrom@idgmail.se
Det går även bra att ringa ifall ni har någon åsikt eller synpunkt på bladet!
Hem: 7102166 Mobil: 073-7017543

/Sara Söderström
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Från ordförandens gömmor
I föreningens samlingar finns den första protokollsboken som beskriver hur föreningen startades för 75 år
sedan, och hur de första mötena förlöpte. Fascinerande läsning om man är lite intresserad av föreningens
historia, och läsning jag gärna vill dela med mig av. Nedan följer ett utdrag ur 'Protokollbok för Stockholms
Akvarie- och Terrarieförening'. Ibland har det varit lite svårt att tyda skrivstilen, så ni får förlåta en och annan groda.

Trevlig läsning
/Joakim

Protokoll hållet vid konstituerande sammanträde till en akvarieförening i Stockholm, hållet å Klosterbräu,
Vasagatan 50, Stockholm, fredagen den 14 maj 1926 kl. 8 em.
§1

Beslöto de närvarande att till ordförande vid det konstituerande sammanträdet utse kamrer S. Rosengren.
§2

Beslöto de närvarande att bilda en förening för akvarie- och terrarieintresserade i Stockholm med omnejd.
§3

Beslöts, att föreningens namn skulle vara "Stockholms Akvarie- och Terrarieförening".
§4

Antogos stadgar för föreningen, vilka här biläggas.
§5

Utsågos följande personer till styrelseledamöter för året. Kamrer S. Rosengren, Fil Mag C.H. Hedenström,
Civiling. N. Lindblad, Kand. B. Barck-Holst och herr O. Törnblom.
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§6

Valdes till styrelsesuppleant Fabrikör ?. Bengtsson.
§7

Valdes till revisorer Herrarna A. Borö (?) och N. Malmqvist.
§8

Valdes till revisorssuppleant Herr ??. Grünweld (?).
§9

Beslöts, att årsavgiften för år 1926 skulle utgöra 5.- kronor.
§10

Höll Fil. Mag. C.H. Hedenström ett föredrag om akvarieintresset i Sverige samt naturtillgångarna i Stockholmstrakten ur akvariesynpunkt, varefter följde en stunds diskussion.
§11

Redogjorde de närvarande för sitt djur och växtbestånd.
§12

Beslöts, att en utflykt skulle anordnas i Stockholmstrakten i slutet av månaden och uppdrogs at styrelsen att
närmare besluta härom.
§13

Uttalades önskvärdheten av att sammanträden hölles en gång i månaden utom under sommaren. I vad mån
sammanträden, ev. utflykter kunde hållas under sommaren, uppdrogs åt styrelsen att avgöra.
§14

Åtog sig Kand. Barck-Holst att vid sammanträde på hösten hålla föredrag över ämne enligt eget val

In fidem:
C.H. Hedenström (?)
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Protokoll hållet vid styrelsesammanträde i Stockholms Akvarie- och Terrarieförening den 14 maj 1926.
§1

Företogs fördelningen av posterna inom den för året valda styrelsen. Härvid utsågs till ordförande Kamrer S.
Rosengren, till sekreterare Fil. Mag. C.H. Hedenström, till kassaförvaltare herr O. Törnblom, till vice ordförande Civiling. N. Lindblad och till styrelseledamot utan särskild funktion Kand. B. Barck-Holst.

In fidem:
C.H. Hedenström
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Odlingskampanjen 01-02
Så var då ytterligare en odlingssäsong till ända. Tyvärr har det inte lämnats in så många protokoll denna säsong, så slutpoängen är lite dyster. Hoppas att det bara är en tillfällig formsvacka och att vi tar igen det
denna säsong (02-03). Ett stort tack i alla fall till alla de odlare som har lämnat in protokoll!

På novembermötet kommer pokalen till årets klubbmästare att delas ut. Tyvärr var det ingen junior som
lämnade in något protokoll, så det är bara seniorpokalen som gäller. På detta möte kommer även ett presentkort på Kungs Zoo att lottas ut bland alla de som har lämnat in protokoll under året. Det spelar ingen roll hur
många protokoll man har lämnat in, varje odlare får en lott.

I år blev placeringen i odlingskampanjen följande:

1. Joakim Ström

20p

2. Suzanne Hallbert

13p

3. Mikael Gerhard

9p

4. Johanna Borgendahl

7p

Erland Axel Wadsten

7p

5. Martin Axelsson

6p

6. Anders Borgmark

5p

7. Håkan Carlsson

4p

Ambjörn Eriksson
Ola Svensson

4p
4p

8. Sara Söderström

2p

9. Anna Österman

1p
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Lite odlingsstatistik:
antal brons: 24
antal silver: 17
antal guld: 1
antal odlade arter: 36
12 odlare har bidragit med sammanlagt 82 poäng åt föreningen under året.
De arter som har odlats i föreningen under detta år:

Nannostomus beckfordi

g

Archocentrus saijca

b

Apistogramma cacatuoides

s

Barbus vittatus

b

Betta splendens

s

Betta edithae

b

Betta smaragdina

s

Carassius auratus

b

Inpaichthys kerri

s

Epiplatys dageti

b

Nandopsis motaguense

s

Geophagus steindachneri

b

Nannostomus marginatus

s

Girardinus metallicus

b

Nematobrycon palmeri

s

Herterandria formosa

b

Neolamprologus multifasciatus

s

Labeotropheus trewavasae

b

Poecilia endleri

s

Limia melanogaster

b

Pristella maxillaris

s

Macropodus opercularis

b

Pterophyllum scalare

s

Melanochromis auratus

b

Spathodus erythron

s

Metriaclima estherae

b

Tateurndina ocellicauda

s

Poecilia reticulata

b

Tropheus sp. "black"

s

Pseudocrenilabrus multicolor

b

Xiphophorus montezumae

s

Puntius semifasciolatus schuberti

b

Aphyosemion bitaeniatum

b

Tanichtys albonubes

b

Archocentrus nigrofasciatus

b

Xiphophorus helleri

b

Alla är välkomna att lämna in protokoll för den nya säsongens odlingar; antingen på mötena, med e-post
(via hemsidan: http://hem.passagen.se/stoakvf) eller med brev till:

Johanna Borgendahl
Ösby 1:52 Pl Spånlöt
186 97 Brottby
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Medlemsannonser

♦

Har du något att sälja?

♦

Vill du köpa något?

♦

Har du något att meddela?

Gör dig hörd i SAF-bladet!

Du vet väl att du kan få SAF-bladet
per e-post?
Hör av dig till Sara Söderström!
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HAFs STORAUKTION
Tid: Söndag 10 november kl 12.00, inlämning börjar kl 11.00
Plats: Runstensskolans matsal, Runstensvägen 9 (intill Haninge centrum)
Frågor? Ring Lasse 08/500 239 22
eller Bernd 08/500 220 33
Servering av varmkorv, smörgåsar, kaffe, läsk m.m.
Lotteri
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Kalendern
SAF-kalendern
5 november

För enings möte

3 december

För enings möte

Vad händer annars?
10 november

S tor auktion, Haninge akvar ieför ening

————————————————————————————————
B es ök gär n a S AR F : s kalen der f ör m er in f or m at ion :
http://www.akvariet.tripnet.se/gajden/nykalender.html
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