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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: Lamprologus ocellatus
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

Stockholms Akvar ieförening

håller föreningsmöte tisdagen den

7 januar i, kl 19.15

i  Östermalms föreningsråds lokaler

Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Björn Oliviusson

berättar om

Akvar ieväxtodling och ar tkunskap

Björn är biolog, och jobbar med biologisk vattenrening på KTH. Han kommer att berätta om det mesta man

behöver veta om hur man odlar akvarieväxter. Odlingsteknik, vad som påverkar odlingen, hur man förökar

olika arter, med mera. Som lök på laxen (eller tetran om man så vill ) så får vi även en omgång artkunskap.

Välkomna!
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Redaktören har ordet

Hej!

Vi bor i en skitstad! Oj, det var en dramatisk inledning tyckte ni nu kanske?! Vad menar jag då? Jo, här sitter

man och skriver några dagar innan julafton... Utanför skiner den bara marken i sin snöträngtande nakenhet...

En vit jul i Stockholm är en rar sevärdhet vi sällan får uppleva. När den väl infinner sig är det som när en

kufisk fågel upptäcks någonstans i Sverige. En felflygning, ett misstag som snabbt rättas till och världen är

sig li k igen. Men ornitologerna hade kul, tidningarna fick leta i arkiven efter en bild (helst äldre än 1939) på

den underliga besökaren. Ungefär så ovanlig är en snötäck huvudstad i detta land. Men när det väl händer kan

man njuta för fulla muggar. Gå i gamla stans trånga gränder och uppleva någon sorts romantisk medeltis-

kitsch. Ta en tur genom någon nationalpark eller annat grönområde, se snötyngda grenar och gnistrande vita

vidder i den ljusa morgondimman... Få snö i skorna och blöta fötter. Skotta den enorma uppfarten, ha äventyr

i blixthalkan, skrapa bil rutan i isande minusgrader och upptäcka att alla tjocksockar har blivit uppätna av

råttor eller att de bara finns i antingen höger- eller vänstervalör...

Detta nummer av SAF-bladet är aningen tunt. Antagligen har ni väl haft fullt upp med att handla julklappar,

fixa julmat, baka, jobba och dona. Det skyller jag på i alla fall (förutom julmaten, jag är  urusel i  köket). Men

året har väl varit hyfsat och jag hoppas att ni har haft det så spännande att ni har något att plita ner och skicka

till mi g! Nu ser vi alla fram mot ett nytt trevligt akvarieår!

God Jul och Gott Nytt År

önskar Redaktören!
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Diabilderna på Julmötet

Ni som var på julmötet kommer ihåg de svart-vita diabilderna jag visade. Erland Wadsten identifierade en del

av dem. Han skickade ett mail dan efter med lite förtydliganden. Här kommer det.

Hej!

Bilden med Anders W. och Baehrendtz var inte från 1973, som jag sa i går, utan 1974. SAF anordnade Ak-

variets dag på Skansen, med alla föredrag på Högloftet (Erich Seidl och Sverre Sjölander var bland förelä-

sarna, vill j ag minnas) och middag på Solli den, med Baehrendtz som hedersgäst. Under kvällen överlämna-

des spaden, att ta det första spadtaget till Skansens nya akvarium med. En del av de andra diabilderna var

oxå från den till ställningen. Kvällen slutade iaf hemma hos Jonas Wahlström, som ännu inte hade något

Skansen-Akvarium, men väl en stor lägenhet, lämpad för eftersläckning...

Resten är historia, eller historier, en hel del riktigt roliga...

Erland
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Marinbiologi i lysekil

Marinbiolog

Till föreningen dyker det då och då upp mer eller mindre udda saker. Det kan vara erbjudanden att ha

samlingslokaler 10 mil från stan, eller kanske möjli gheten att köpa fisk, foder, utrustning eller annat mer eller

mindre billi gt. Ibland kommer det andra saker, som kuvertet från Lysekil häromdagen. Min första tanke var

att det var ytterliggare någon kommun som hade 'lämpliga' möteslokaler (vi har fått erbjudanden från

Norrland om detta tidigare - nån som vill pendla?), men det visade sig vara ett informationsblad från

Gullmarsgymnasiets Marinbiologiska inriktning.

Gullmarsgymnasiet har alltså en marinbiologisk inriktning på gymnasienivå. Den har riksintag, vilket innebär

at elever från hela landet kan komma dit för att studera.

 Själva utbildningen är en inriktning inom naturvetenskapsprogrammet. Förutom de vanliga ämnena på

naturvetenskapliga programmet läser man kurser i marinbiologi. Utöver själva pluggandet lockar man även

med att segla, plocka upp djur från havets botten, späckhuggarskådning vid Lofoten, studier av säl på

kobbarna i Lysekils skärgård (om det nu finns några kvar efter senaste omgången sälsjuka).

Man lockar även med att Lysekil är ett centrum för dykning, att man har störst koncentration marina

forskningsstationer i Sverige, och att man har Havets Hus. Undervisningen i marinbiologi är förlagd just i

Havets Hus, och trevligare lokaler än dessa får man nog leta efter.

Är ni intresserade av mer information om den här utbildningen kan ni läsa mer på

www.gullmarsgymnasiet.lysekil .se                                                        

eller

www.marinbiologi.lysekil .se                                               

/Joakim
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Intresserad av ciklider?

Gå med i Stockholms Ciklidklubb!

Liten specialförening för dig som tycker att cikliden är
fisken framför andra!

Vill du veta mer? Se ciklid.se under ciklidföreningar.
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Kalendern

SAF-kalendern

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

Vad händer annars?

2 februar i S torauktion Nynäshamns  Akvar ieförening

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                                                                                        


