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ras i form av en matrikel. Om du inte vill vara med eller vill ändra någon uppgift, hör av dig till ordförande
Mattias Grönlund. 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. Artikelförfattaren ansvarar för innehållet i artikeln.
Omslagsill ustration: Panaque nigrolineatus
I llustratör : Sara Söderström

Bidrag skickas till :
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara.soderstrom@idgmail .se

Styrelse 2003                       
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Håkan Lidberg kan nog hålla föredrag om det mesta i naturen. Han har haft Zoo-affär, intresserat sig för det

mesta som rör på sig i naturen, t.o.m sköldpaddor. Han har letat djur i Grekland många gånger och

fotograferat en hel del. Jag har bett honom komma till oss och visa hur man limmar akvarier mm. Kan vara

bra att veta lite hur man lagar ett läckande akvarium eller fixa nåt täckglas eller så. Han har byggt ett antal av

mina terrarier.

Han har haft insektsutställning med Mikael Thoren, som tidigare var mycket verksam inom vår förenings

terrarie-verksamhet. Han har skonummer 44, med andra ord ingen liten kill e som man sätter sig på i första

taget. Han är bra på att fiska och också fågelskådare. Mångsidig kill e! Inga frågor är dumma brukar man ju

säga. Jag tycker det passar mycket bra att fråga honom om vad som helst. Han har ett vettigt svar på det mesta

i naturen. / Janne.

Som vanligt fikar vi och det kommer att hållas en mindre auktion.

Välkommen!

Månadens Möte
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Stockholms Akvar ieförening

håller föreningsmöte tisdagen den

6 maj , kl 19.15

i  Östermalms föreningsråds lokaler

Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Håkan L idberg

talar om

Att limma akvar ier



4

Redaktören har ordet
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Hej på er alla!

Nu är det snart sommar och värme, och akvariehobbyn har sin torrperiod. Jag hoppas att ni har trevliga

semestrar inplanerade och att ni ägnar någon tanke åt era fiskar i alla fall .

Förra månadens möte med Niclas Kolm var en trevlig upplevelse. Det hela handlade om hans egen forskning

på Banggai-kardinalfisken. Många trevliga bilder och intressanta resultat. Niclas var en bra föreläsare och

presentationen var snygg och genomarbetad.

Storauktionen som vi håller en gång om året är också avklarad. Arrangemanget flöt på hyfsat smidigt. Inga

uppenbara missöden som förra året, då datorn hängde sig när auktionen var slut och vi skulle lämna ut pengar

till säljarna... Som vanligt finns det dock saker som vi kan göra bättre. Om ni som var där har någon synpunkt

på vad som behöver förbättras, eller vill ge beröm, hör av er till Martin Axelsson som är auktionsansvarig.

Snäcklekarna hos oss har blivit fler! I alla de tre snäckkolonierna simmar små vita kanonsöta yngel. Det hinns

nog med ett odlingsprotokoll i nnan denna säsong är slut. Jag har inte lyckats mejla Johanna, så jag kommer

att lämna in odlingsprotokoll i  pappersform på majmötet. Gör det ni andra också, som vet med er att era djur

blivit fler! Odlingsrapporten från detta år ser tämligen mager ut.

Det har även landat några nya arter hemma hos oss sedan sist, nämligen Steatocranus tinanti och Canis

familiaris!

Ha det bra alli hopa, Glad Sommar på er! Ta er vatten över huvudet!

/Redaktören
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Här fortsätter Joakims till bakablick över de aktiviteter som sket under de år han varit ordförande...

Tididgare år går att läsa om i aprilnumret av SAF-bladet.

1998

Januari: Levandefoder - Anders östlund och Joakim Ström

Husdjursmässan - SAF skötte fem akvarier

Februari: Guppies - Mikael Norberg

Giftormar (terrariemöte)

Mars: Amazonas - video

Skalbaggar (terrariemöte)

Storauktion

April: Växtriket sett ur undervattensperspektiv - Ingemar Ander

Maj: Fisk, fauna och kulturliv i Mexiko, en reseskildring - Ola Svensson

Vårutflykt - Foderfångst i Drottningholms dammar

Bergianska Trädgården - - undersökning av flora och fauna

September: Thailand - Tyrone Lundström

Oktober: Fisk i Burma - Fang Fang

November: Killi eakvariet - Jan Wester

December: Julfest med final i Utmaningen

Åtta år i backspegeln - möten och aktiviteter
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1999

SAFs hemsida sjösätts under 1999, vi får cirka 2500 besök under året.

Januari: Bland malar och andra fiskar i Sydamerikas urskogar - torbjörn Hongslo

Februari: Akvaristik - Ola Åhlander och Tyrone Lundström

Mars: Akvarieutställning på Aquaria Vattenmuseum - buss-strejk och snöoväder gör att publiken bli r 

liten, och våra intäkter li kaså.

Akvariets grunder - flertal medlemmar berättade om olika områden

Storauktion

April: Bland heliga munkar och sjöodjur i Mekongfloden - Ola Åhlander

Maj: Killi shower - Mattias Grönlund

Vårutflykt - Foderfångst i Drottningholms dammar

September: Akvarieinredning - Sune Holm

Oktober: Västerhavet - Video om västkusten

November: Introduktion till korall revsakvaristik - Claes Andreasson

December: Julfest

2000

Januari: Växtsläktet Aponogeton - Björn Oliviusson

Februari: Nannostomusarterna - SARF-dia

Mars: Fisksjukdomar - Torbjörn Hongslo

Storauktion

April: Bland dödskallar och koraller - Dirk Malbeck

Maj: Amazonas - video

Vårutflykt - Foderfångst i Drottningholms dammar

September: Affärshemligheter - Tyrone Lundström

Oktober: Malawi - Tony Andersson

November: Utställningar, böcker och annat - Lennart Lundin

December: Julfest med final i Utmaningen
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2001

Januari: Slagsmål är samarbete - Tore Brick

Februari: Gruppfrågetävling - Mattias Grönlund och Ola Svensson

Mars: Paraguay och mimikry - Thomas Axenrot

April: Kolupptag hos makroalger - hur växer alger och vattenväxter - Markus Klenell

Storauktion

Maj: Resor i Tyskland - Christer Fredriksson

Vårutflykt - Foderfångst i Drottningholms dammar

September: Video - Sprotfiskeäventyr i Amazonas regnskogar

Oktober: Odling av levandefoder - Anders Östlund och Joakim Ström

November: En resa med vattnet från sjö till bergsbäck - Ola Åhlander

December: Julfest och Sköldpaddor - Jan Hennicks

2002

Januari: Akvaristik ur ett holländskt perspektiv - Arne Boeke

Februari: Frågesport - Mattias Grönlund

Bräckvattenakvariet - Annika Ylitalo

April: Storauktion

Djur och natur i Florida och South Carolina

Maj: Jordartslära för akvarister - Anders Borgmark

Vårutflykt - Foderfångst i Drottningholms dammar

September: Fotografering - Mattias Grönlund

Oktober: Nya Zeeland, Australien och Laos - Ola Svensson

November: Den Indiska Glasmalen finns inte i Indien - Erik Åhlander

December: Julfest

Studiebesök på Skansenakvariet
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Rapport från SARFs r iksstämma

Den 12-13 apr il höll SARF (Sveriges Akvar ieföreningars Riksförbund) sin r iksstämma i Örebro.

Riksstämman är all tid en trevlig till ställning och Örebro anordnar all tid trevliga arr angemang.

Därför förvånades ingen över att det blev en trevlig helg.

SARFs r iksstämma

Själva stämmoförhandlingarna var ovanligt givande, faktiskt riktigt roligt till  och med. Som vanligt valdes en

ny styrelse och diverse motioner och frågor behandlades. Ulf Paulsson, Örebro AK drog sig till baka som

ordförande för att till sammans med Jan Knudsen kunna lägga ner mer tid på tidningen SARF-aktuellt som

delas ut gratis till alla medlemmar i SARF-anslutna föreningar. Till ny ordförande valdes Ingemar Ander,

Karlskoga AF. En motion som behandlades var förslag på medlemsvärvartävling. Beslutet blev att förening-

arnas medlemsökning ska redovisas men att det inte ska ha formen av en tävling. Även de första stegen till ett

program för etik gällande akvariefiskar påbörjades. T ex är det förbjudet att i Sverige stympa och färga fisk

samt odla djur med nedärvda missbildningar som orsakar lidande, men det är i nuläget inte otill åtet att

importera och sälja fisken.

Vi fick även lite råd om vad en förening som anlitar föredragshållare bör tänka på. Kortfattat kan det

sammanfattas med att: 1) gör upp om betalning i förväg (resa, mat, uppehälle, ev. förlorad arbetsinkomst

mm. bör föreningen stå för) och kassören ska betala det utan att föredragshållaren ska behöva påpeka det, 2)

fråga vilken teknisk utrustning som krävs och 3) ta hand om föredragshållaren genom att möta upp vid

stationen, bjud på kaffe mm.

SM i akvar istik

Efter det var det dags för SM i akvaristik mellan Sveriges akvarieföreningar. Som de två lagdeltagarna i

Stockholms Akvarieförening ger vi härmed våra gratulationer till Uddevalla akvarieförening som tog hem

bucklan. Vi gick bet på frågan "hur många av världens fiskarter anser Akvariets Lexikon är lämpliga

sötvattensakvariefiskar". Om ett lag kan svaret på den frågan så är det bara att bocka och buga samt erkänna

att man funnit sina övermän. Uddevallas lag bestod av Lars-Olof Arvids och Evert Karlsson. På kvällen var

det sedan middag och många långa akvariediskussioner (det var dags att gå upp nästan innan man gått och

lagt sig…)
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Söndagens föredrag

Söndagen vigdes åt föredrag. Först gick Alf Stalsberg igenom cikliderna som förut fördes till släktet

Aequdens samt de som fortfarande är kvar. Det har ju blivit en hel del nya släkten av gamla Aequidens som

tex Bujurquina, Cleithracara, Guayanacara, Krobia och Laetacara. Alf har rest mycket och ofta i Sydame-

rika samt fångat fisk där så hans föredrag var mycket intressant. Föredraget visade på många olika miljöer

och platser i Sydamerika, som Guayana, Brasili en, Colombia, Peru och Panama. Längsta skrattsalvan drog

Alf ned med en akvariebild på en stackars Bujurquina som lekt på en stor skiffersten istället för som normalt

på ett blad. Fisken på bilden var oroad av Alf och det såg för dråpligt ut när den försökte dra jätteskifferbiten

med munnen bort från frontrutan. Alf har en bra hemsida på http://home.online.no/~stalsber/ som är väl värd

ett besök dessutom. Efter det presenterade Mattias Grönlund de årstidslekande killi fiskarna vilkas färger

borde intressera all världens malawifreaks. Efter Mattias föredrag så var det bara att åka hem och vänta på

nästa SARF-arrangemang som bli r Akvariets Dag 25:e och 26:e oktober i Bollmora Akvarieklubbs regi.

Mattias Grönlund och Ola Svensson, Stockholms AF
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Nu har min dator äntligen lagats efter tusen missöden och jag kan åter ta emot odlingsprotokoll elektroniskt.

Jag ska försöka redovisa nya inrapporterade odlingar i varje nummer av SAF-bladet. Detta dels för att alla

ska få veta vilka arter som odlas och av vilka, men också som en extra möjli ghet för alla odlare att se så att

deras protokoll verkligen har kommit fram till mig.

De som hittill s har varit fliti ga och rapporterat in odlingar denna säsong är:

Henrietta Andersson Poecilia endleri

Johanna Borgendahl Limia melanogaster

Pseudocrenilabrus multicolor

Håkan Carlsson Metriaclima estherae

Mikael Gerhard Ancistrus dolichopterus

Labeotropheus trewavasae

Metriaclima estherae

Suzanne Hallbert Barbus titteya

Hyphessobrycon herbertaxelsrodi

Pterophyllum scalare

Tanichtys albonubes

Anna Österman Iodotropheus sprengere

Det har, som ni ser, varit lit e klent med inrapporterade odlingar under året, men många av er sitter säkert med

diverse kullar som ni funderar på att lämna in protokoll på. Protokollen tar inte lång tid att skriva, odlaren kan

få både diplom och nål, klubben placerar sig bättre i odlings SM, en senior och en junior bli r klubbmästare

och får var sin inteckning i vandringspokalerna, samt att man är med i utlottningen av ett pris (förra året

presentkort på Kungs Zoo). Således har man allt att vinna och inget att förlora på att vara med! Protokoll

finns att få på mötena, men kan även skickas elektroniskt via föreningens hemsida

http://hem.passagen.se/stoakvf                                                  . De kan också skrivas ut från hemsidan och skickas till mi g med brev.

Denna säsong (02/03) sträcker sig fram till  30/6 2003, då den nya tar vid. Det går dock bra att lämna in

protokoll för denna säsong ända fram till septembermötet. Jag skulle bli MYCKET tacksam om ni skickar in

odlingsprotokollen löpande, så att jag slipper få en hel drös i början på september vilket vanligtvis är fallet.

Lycka till med odlandet!

Johanna Borgendahl

Spånlöt 18

186 97 Brottby

Nytt f rån odlingskampanjen
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Medlemsannonser

SÄLJES!

Akvar ium:

1 st 200 l helglasakvarium (100x45x45 cm) med aluminiumställning, 2 st lysrörsramper, 2 st Eheim 2010

innerfilter, doppvärmare och grus. 1800 kr

1 st 75 l helglasakvarium (61x36x65 cm) med lysrörsramp och Eheim 2008 innerfilter. 550 kr

3 st 37 l helglasakvarium (50x25x30 cm) med glödlampsramper, Sicce micron innerfilter och doppvärmare.

450 kr/st eller 400 kr utan doppvärmare

1 st 10 l yngelakvarium el dyl. helglas (27x19x19 cm). 50 kr

Till behör:

3 st Eheim 2006 innerfilter. Pumpar upp till 180 l/h. 200 kr/st.

Terrar ium:

1 st 60x35x30 cm. Glas med skjutdörrar. Nät i taket, dock lite trasigt. 150 kr

Fiskar :

5 st Ctenopoma acutirostre, ca 10-15 cm. Rätt pris till rätt köpare.

2 st Synodontis nigriventris (?), ca 10-15 cm. 50 kr till sammans.

Vi bor i Brottby, men transport in till Stockholm (Universitetet) eller SAF:s föreningsmöten kan ordnas.

Johanna Borgendahl och Anders Borgmark

hem: 08-783 79 44, mobil 070-660 37 72

anders.borgmark@home.se
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Kalendern

SAF-kalendern

6 maj Föreningsmöte

18 maj Vårutflykt ti l l Drottningholm

Vad händer annars?

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                                                                                        


