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Stockholms Akvar ieförening

Ordförande
Joakim Ström
tel: 08-97 79 60
08977960@telia.com

Sekreterare
Håkan Carlsson
08-751 92 62
hakan.carlsson57@telia.com

Servering, Odling
Johanna Borgendahl
08-783 79 44
johanna.borgendahl@home.se

Suppleant
Ulf Borgen
0176-26 35 08

Vice Ordförande, Auktion
Mattias Grönlund
08-28 89 11
mattiasg@algonet.se

Webbansvar ig
Anders Borgmark
08-783 79 44
anders.borgmark@home.se

Sponsr ing, Lotteri
Jan Hennicks
08-765 69 17
jan.hennicks@telia.com

Suppleant
Tyrone Lundström
08-500 316 28
tyrone.l@telia.com

Kassör
Anders Östlund
08-88 72 77
ando@enea.se

Ledamot
Carina Klingzell
08-744 40 98
carina@lundback.com

Bibliotekar ie
Anna Österman
08-765 90 09
limegreenanna@telia.com

Revisor
Jan Löfman

Revisorsuppleant
Björn Wallgren

c/o Joakim Ström, Mälarhöjdsv. 19 A, 129 40 Hägersten  http://hem.passagen.se/stoakvf/                                                  

Alla medlemmars namn, adress, telefonnummer, e-mail -adress och specialintresse kan komma att distribue-
ras 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 2003
Senior: 140 kr
Junior: (till och med 16 år) 70 kr
Familj: 210 kr

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

SAF-bladet är Stockholms Akvarieförenings medlemstidning och utkommer varje månad i samband med in-
bjudan till föreningsmöte (undantag för sommaren då möten ej äger rum). Eftersom det händer så mycket
kul i just ditt akvarium är du allti d välkommen att skicka in en artikel eller annat material till bladet! Dead-
line är den 15:de i månaden innan.
Omslagsill ustration: Julfisk
I llustratör : Sara Söderström

Bidrag skickas till :
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara.soderstrom@idgmail .se

Styrelse 2002                       
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Månadens Möte

Julfest

Vår tradition med julfest fortsätter i år. Vi samlas under lite avspända former, njuter glögg

och pepparkakor och kanske annat också. Pratar akvaristik förstås, och har chansen att

fråga bänkgrannen, eller hela auditoriet, om det hur man odlar praktbotia eller något annat

som har legat och gnagt.

Jag tänkte visa lite bilder från vår 70-årsdag, när vi även anordnade Akvariets Dag. Vi har

även bilder och video från utställningarna på Aquaria, en intervju eller två med Tyrone

Lundström i TV, några gamla arkivbilder från Ordförandens Gömmor, och annat smått och

gott. Nostalgivarning alltså!

Passa även på att ta med grejer till auktionen, eftersom vi har gått om tid på oss, som man

kan använda till att berätta vad som skall säljas. Så om du vill göra lite extra reklam för din

Acanthopsis choirorhynchus så har du chansen.

Välkomna till SAF-årets första julfest och sista möte

Datum: 3 december

Plats: Östermalms Föreningsråd

Tid: 19:15
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Redaktören har ordet

Hej igen!

Ny månad och nya äventyr! Själv är jag rätt trött på äventyr faktiskt. Jag fick nog när det gällde

e-postutskicken av SAF-bladet. Inledningsvis hängde sig datorn när jag försökte mig på att göra ett

massutskick. Sedan bombarderades jag med felmeddelanden och fick breven i retur. Resultatet blev att vissa

fick sina blad både två och tre gånger, medan andra inte fick något alls. Vissa fick bladet utan att filen

innehöll några sidor, ytterliagre andra fick bladet raderat!

Månadsmötet var däremot en positiv upplevelse. Mycket humor och mycket fisk! Och mycket folk! Billi g

fika och akvariesnack som vanligt. Ett presentkort lottades ut bland de som lämnat in odlingsprotokoll förra

säsongen. Det var bara tolv personer som bemödat sig med att lämna in protokoll . Ingen junior fanns med

bland dessa. Vad är det som har hänt? Har bara tolv personer i den här föreningen fått sina fiskar att föröka

sig?! Vad har ni egentligen där hemma? Kvastfeningar? På auktionen som traditionsenligt avslutar mötet

såldes det i alla fall en hel del hemodlad fisk, bland annat svart neontetra. En VF-abborre gick också under

klubban!

I det här numret av SAF-bladet fortsätter Joakim att rota  i  sina  gömmor. Johanna kommer med

påtryckningar angående odlingskampanjen och Janne stoltserar med fina sköldpaddor!

Ha det till s nästa gång!

MVH/

Sara Söderström



5

Rapport från föreningsmötet

Protokoll från medlemsmöte för Stockholms Akvarieförening den 5 november 2002-11-10

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande.

2. Kassören meddelade att styrelsen har gjort preliminär budget för 2003:

År 2002 kommer att gå jämt upp.

Under år 2003 vet vi att följande utgifter kommer att öka:

Avgiften till SARF, från 15kr per medlem till 30kr.

Portot för våra utskick.

3. Styrelsen förslår att mötet beslutar att medlemsavgiftern för 2003 höjs:

För senior till 140kr (+20), för junior till 70kr (+10) och för familj till 210kr (+30).

Beslöt mötet genom omröstning att höja medlemsavgifterna för 2003 enligt styrelsens förslag.

4. Erik Åhlander från riksmuseet höll föredrag om sötvattensfiskar i Indien.

5. Kortare paus, följt av auktion.

6. Mötet avslutatdes.

Vid protokollet Justeras

Anders Östlund Joakim Ström
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Medlem 2003

Från och med år  2003 höjs medlemsavgiften i Stockholms
Akvar ieförening.

Den nya avgiften bli r :

140 kr /året för seniorer

70 kr /året för juniorer

210 kr /året per famil j

Det bör jar också bli dags att betala för
nästa års medlemskap!

Avgiften betalas in på Pg: 15 17 71-3
(Glöm ej att uppge namn, fullständig adress, samt eventuell e-
postadress)
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Från Ordförandens gömmor

Vår förening har inte allti d hetat som den heter nu. När föreningen skapades hette den Stockholms Akvarie-

& Terrarieförening, men från den första januari 1965 har vi hetat Stockholms Akvarieförening.

Anledningen till namnbytet var att Stockholm hade en väldigt aktiv terrarieförening, som tog väl hand om de

verkligt intresserade.

På marsmötet 1965 berättade Helmut Pinter om olika metoder att nå bästa resultat vid fiskodling. Vi kan bara

konstatera att Helmut har varit med väldigt länge. Själv fyllde jag två år i mars 1965.

/Joakim
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Odlingskampanjen 01-02

Hej!

Jag har fått in önskemål om att skriva lite om vem som egentligen odlar vad i föreningen. Det kan ju allti d

vara bra att veta om man t ex är på jakt efter en speciell fisk. Nedanstående lista är de som lämnade in od-

lingsprotokoll under säsongen 01-02.

Tyvärr blev det ingen pokalutdelning på novembermötet, då pokalen inte hann bli graverad i tid. Det bli r

istället utdelning på decembermötet. Årets presentkort på 250 kr på Kungs Zoo som lottades ut bland de

som lämnat in protokoll under säsongen gick till Suzanne Hallbert.

Glöm inte att lämna in protokoll för säsongen 02-03, som sträcker sig från 020701-030630. Säsongen 01-02

gav ett rätt magert resultat, så nu gäller det att ta igen det under detta år! Alla är välkomna att lämna in pro-

tokoll , 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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Martin Axelsson Spathodus erythron hästnosciklid s

Tropheus sp. "black" s

Johanna Borgendahl Aphyosemion bitaeniatum b

Heterandria formosa dvärgtandkarp b

Limia melanogaster blå limia b

Poecilia endleri endleri guppy s

Pseudocrenilabrus multicolor liten egyptisk munruvare b

Anders Borgmark Betta edithae b

Betta smaragdina s

Macropodus opercularis makropod b

Håkan Carlsson Betta splendens kampfisk s

Melanochromis auratus turkosciklid b

Ambjörn Eriksson Epiplatys dageti b

Poecilia reticulata guppy b

Tanichtys albonubes kardinalfisk b

Xiphophorus helleri svärdbärare b

Mikael Gerhard Apistogramma cacatuoides kakaduciklid s

Archocentrus nigrofasciatus zebraciklid b

Archocentrus saijca saijcaciklid b

Nandopsis motaguense s

Geophagus steindachneri tuppkamciklid b

Suzanne Hallbert Inpaichthys kerri kerritetra s

Nematobrycon palmeri kejsartetra s

Pristella maxillaris pristella s

Pterophyllum scalare scalare s

Puntius semifasciolatus schuberti guldbarb b

Joakim Ström Apistogramma cacatuoides kakaduciklid s

Betta edithae b

Nannostomus beckfordi guldbandstetra g

Nannostomus marginatus smycketetra s

Poecilia endleri endleri guppy s

Tateurndina ocellicauda indiangobi s

Ola Svensson Puntius vittatus b

Neolamprologus multifasciatus s

Sara Söderström Labeotropheus trewavasae rödfenad näbbciklid b

Metriaclima estherae rödzebra b

Erland Axel Wadsten Carassius auratus guldfisk b

Girardinus metallicus metalltandkarp b

Herterandria formosa dvärgtandkarp b

Poecilia reticulata guppy b

Xiphophorus montezumae montezumasvärdbärare s

Anna Österman Poecilia reticulata guppy b
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Medlemsannonser

Säljes: 2 st ytterfilter SACCEM med dubbla utlopp.Lämpliga för större akvarium
typ 250 l. Pris 250 kr/st. Janne 7656917

Köpes: Eheim innerfilter sexkantiga större modellen, jag tror den heter
mod.2009. Även trasiga av intresse. Janne 7656917.

Köpes: Ampullariasnäckor, ett par stycken. Ring Sara på 710 21 66 eller mejla
sara.soderstrom@idgmail .se

Synd att de inte är med i odlingskampanjen!

Text & Foto: Janne Hennicks
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Användbara länkar

På novembermötet fick vi tips om några nyttiga länkar:

Fishbase
är en enorm databas med information om fiskar
http://filaman.uni-kiel.de/home.htm

CAS
använder man för att hitta gilti gt namn för fiskar
www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatse-
arch.html

Naturhistor iska Riksmuseets fisksektion
här arbetar Erik Åhlander m.fl.
www.nrm.se/ve/pisces/welcome.shtml.se
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Kalendern

SAF-kalendern

3 december Föreningsmöte

Vad händer annars?

7 j anuar i Föreningsmöte

4 februar i Föreningsmöte

4 mars Föreningsmöte

30 mars S torauktion S tockholms  Akvar ieförening

1 apr il Föreningsmöte

6 maj Föreningsmöte

25-26 oktober   Avar iets  Dag Bollmora
————————————————————————————————

B es ök gär na S AR F :s  kalender  f ör  mer  in f or mat ion:

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


