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c/o Anna Österman Stopvägen 103 Bromma  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
Mattias Grönlund. Uppgifter datalagras.

Medlemsavgifter 2004
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 alltid 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.
Omslagsillustration: Humlefisk, Brachygobius xanthozona
Illustratör: Sara Söderström

Bidrag skickas till:
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara@herdehund.se

Styrelse 2004  
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Stockholms Akvarieförening

Ordförande
Anna Österman
08-4467127
diamant_lime@hotmail.com

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

Ordinarie ledamot
Martin Axelsson
08-710 21 66
martin@herdehund.se

Ordinarie ledamot
Anders Borgmark
08-783 79 44
anders.borgmark@home.se

Ordinarie ledamot
Sara Söderström
08-710 21 66
sara@herdehund.se

Ordinarie ledamot
Jan Hennicks
08-765 69 17
jan.hennicks@telia.com

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

Suppleant
Ola Svensson
08-726 19 13
ola.svensson@zoologi.su.se

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

Revisor
Erland Wadsten

Revisorsuppleant
Björn Wallgren

Valberedning
Mattias Grönlund

Valberedning
Carl Westholm
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Månadens Möte

3

Vår nyvalda ordförande drar igång marsmötet med en debatt. Efter att noggrant ha studerat utbudet hos ett

antal akvarieaffärer här i Stockholmsområdet kan man bara fråga sig: ska det vara såhär? Devisen “det är

fult att inte ha akvarium” stämmer kanske inte alltid...

Tanken är att få igång en trevlig diskussion om akvariehållning och vad vi gör med våra fiskar.

En och annan plastväxt och inredningsdetalj lovas också... Finns tid över på slutet tänkte

Sara Söderström säga några ord om odling av scalarer. Som vanligt fikar vi och auktionerar ut lite gods.

Välkommen!

Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

2 mars, kl 19.15
i  Östermalms föreningsråds lokaler

Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Anna Österman
inleder med en

Debatt om akvariets avarter
samt

Månadens odling: Pterophyllum scalare
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Avgående ordförande lånar ordet

Varför har man en akvarieförening? För att det är roligt – ja. För att lära sig nya saker – ja. För att kunna
handla billiga fiskar och växter på auktionerna – ja. För att med sitt medlemskort få rabatt i akvarieaffärer –
ja. För att det är enda stället där man kan berätta om sina fiskars vanor och levnad utan att bli utskrattad – ja
kanske det. Det finns många skäl att engagera sig i en akvarieförening. Men ett skäl som jag vill framhålla är
den ”kvalitetssäkring” av akvarieskötseln som de regelbundna månadsmötena ger. Hur då? Jo, jag tror att
många skaffar akvarium med en inre bild av hur vackert och intressant det skall bli. Kanske är det barnen som
tjatar och som kanske är allergiska mot andra djur. Den första tiden präglas av stor entusiasm och kanske
nästan för mycket rotande i akvariet. Sedan kommer första algerna, gulnande växterna, andmaten, sjukdo-
marna, igensatta filtret, givetvis övermatningen och döda fiskarna. Många kroknar steg för steg. De flesta
storrengör en gång eller flera gånger (en gång per år….). Tills de tröttnar helt. I bästa fall inser de vad som
hänt och tömmer akvariet och säljer fiskarna. I sämsta fall står akvariet kvar år efter år och ser bara värre och
värre ut med allt vad det innebär av dåligt samvete och dålig PR för akvariehobbyn. Det som vi aktiva
akvarister i Stockholms AF vet är ju att akvarier behöver lite skötsel, men med jämna tidsintervall. Men även
vi kan ibland tappa bort tidsuppfattningen – tänk att det redan är mitten av februari och att våren närmar sig!
De akvarier jag själv startade om i samband med flytten till Uppsala har redan varit igång 5 månader! Men
här kommer akvarieföreningens möten in. Man tvingas minst en gång per månad tänka igenom hur fiskarna
har det där hemma egentligen. Hur växer växterna? Vilka fiskar har visat lektendenser? Hur växer ynglen
egentligen? Är vita mygglarvssäsongen slut och har säsongen för svarta mygglarver börjat ännu? Genom att
tänka på och intressera sig för sina akvarier med jämna mellanrum så blir det hela så otroligt mycket mer
intressant. Det är enklare att göra det om man är med i akvarieförening och går på månadsmötena. Målet för
dessa möten är att det skall finnas något som är intressant för alla och att alla trivs. Jag antar att nya
ordförande Anna Österman kan instämma i att det skall vara roligare att vara med i Stockholms AF än att stå
utanför.

Lycka till Anna och alla andra i nya styrelsen! Vi ses på nästa möte och till dess: titta noga på era fiskar och
sedan en gång till. Det är så man inspireras och lär sig mer!

Mattias Grönlund
F d ordförande, numera valberedare i SAF

P.S. Ni kanske undrar hur det gick med odlingen av röd tetra? Jag inhandlade två honor i Stockholm för några
veckor sedan och efter att de installerat sig i sällskapsakvariet hemma så har de två hannarna blivit ännu
piggare och mer utfärgade. De leker var och varannan dag men eftersom det finns andra fiskar i akvariet så
blir äggen uppätna direkt. Så nu har jag rengjort lekakvarium och lekraster så jag kan sätta dem till lek
separat. Hoppas det blir fler röda tetror hemma hos mig.
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Styrelsen för Stockholms Akvarieförening avger härmed verksamhetsberättelse för
perioden 1 januari till och med 31 december 2003, föreningens 77:e verksamhetsår.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:

Ordinarie:                     Funktion:                              Vald år:  
Mattias Grönlund Ordförande 03
Sara Söderström Vice ordf. & redaktör 03
Anders Östlund Kassör 02
Anna Österman Sekreterare & bibliotekarie 03
Martin Axelsson Auktionsansvarig 03
Jan Hennicks Sponsrings- & lotteriansvarig 02
Johanna Borgendahl Serverings- & odlingsansvarig 03
Anders Borgmark Serverings- & webansvarig 02

Suppleanter:  
Joakim Ström 03
Tyrone Lundström 02
Ola Svensson 03

Revisor:  
Jan Löfman 03

Revisorssuppleant:  
Björn Wallgren 03

Medlemsantal:  100 personer varav:
7 hedersmedlemmar
14 familjemedlemmar
12 juniormedlemmar

Möteslokal  
Akvarieföreningens möten samt storauktionen har hållits i Östermalms Förenings-
råds lokaler, Fältöversten.

Medlemskap  
Föreningen är medlem i Sveriges Akvarieföreningars Riksförbund, SARF. Genom
SARF erhåller varje medlem tidningen SARF-Aktuellt 4 ggr per år.

Hemsida  
Föreningens hemsida har adress http://hem.passagen.se/stoakvf/

Verksamhetsberättelse Sthlms AF 2003
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Program under
året:

Datum Månadsmöten mm Föredragshållare

7 januari Akvarieväxtodling och artkunskap Björn Oliviusson

4 februari Årsmöte och
Släktskap och namngivning av fiskar Mikael Thollesson

4 mars Gruppfrågetävling (Mattias Grönlund)

30 mars Storauktion

1 april Varför simmar Bangaikardinalfisken
hem?

Niclas Kolm

6 maj Att limma akvarier Håkan Lidberg

18 maj Vårutflykt
Foderfångstutflykt till Drottningholms
dammar

2 september Ciklider Ola Svensson

7 oktober Videofilm – Översvämmad regnskog i
Leticia, Brasilien
M.O.: regnbågstetra (Mattias Grönlund)

4 november Fiskfångst i North och South Carolina,
USA
M.O.: kampfisk (Fredrik Alhbin)

David Rabelius

2 december Julfest och gruppfrågetävling
M.O.: inställd p g a sjukdom

(Ola Svensson)
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M.O. betyder ”Månadens odling”, vilket är en ny aktivitet som syftar till att ge inspi-
ration till nya odlingsförsök och utöka medlemmarnas intresse för
”Odlingskampanjen”

Medlemsantal och antal besökare på mötena  
Antalet medlemmar har minskat med 20 personer under året. På månadsmötena

har deltagandet legat på mellan 16 – 28 personer (se diagram nedan).
Medlemsutskick  
Under året har föreningen skickat ut nio föreningsblad. De som så önskar får med-
lemsbladet via e-mail. SARF-aktuellt har distribueras i möjligaste mån på medlems-
mötena till medlemmarna.

Biblioteket  
Biblioteket har utnyttjats av medlemmarna under månadsmötena, dock ej i så hög
grad som tidigare år.

Odlingskampanjen  
Föreningen deltog i SARF:s odlingskampanj och placerade sig på 9:e, 9:e respek-
tive 10:e plats i de tre tävlingskategoriena under säsongen hösten 02/våren 03.
Även en intern odlingstävling inom föreningen genomfördes.

För styrelsen i februari 2004 Mattias Grönlund

Mötesstatistik 2003, SAF
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STOCKHOLMS AKVARIEFÖRENING
HAR

STORAUKTION
SÖNDAGEN 4 APRIL

I
ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅDS LOKALER

FÄLTÖVERSTEN
T-BANA KARLAPLAN

(VALHALLAVÄGEN 148)

AUKTIONEN STARTAR 12.00
INLÄMNING AV GODS 10.45 – 11.45

Auktionen beräknas vara klar kl. 17.00

LÄGSTA BUD 20 KR, 30 KR FÖR VÄXTER

PÅ 'FASTA BORDET' SÄLJER MAN PRYLAR MED FÖRBESTÄMT PRIS

AKVARIEFISKAR, VÄXTER, TILLBEHÖR, FODER

TIDSKRIFTER, SERVERING, LOTTERI

OBS!
SKRIV ETT E-MAIL TILL OSS OM DU VILL SÄLJA SPECIELLA VAROR, SOM T.EX. STORA
AKVARIER, OVANLIGA ELLER EXKLUSIVA FISKAR/VÄXTER ELLER FISKAR MED SPECI-

ELLA KRAV.
VI UPPDATERAR FORTLÖPANDE HEMSIDAN MED INFORMATION OM FÖRANMÄLT AUK-

TIONSGODS.

stoakvf@hem.passagen.se
http://hem.passagen.se/stoakvf/

SAMTLIGA POSTER SKALL VARA MÄRKTA MED SÄLJARENS NAMN OCH TELEFONNUMMER

FÖRENINGEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT HÄNVISA VAROR TILL FASTA BORDET ELLER NEKA FÖR-
SÄLJNING.

SAF TAR 25 % PROVISION PÅ SÅLDA VAROR

VÄLKOMMEN!
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Jag söker efter ungfödare som någon kan tänkas sälja till mig
(och Anneli).
Vanliga guppy, endlers guppy, Heterandia formosa, Gerardinus
metallicus, Xiphophorus pygmaeus (dvärgsvärdbärare) m.fl.

Söker även likasinnade att utbyta erfarenheter och intresset med,
kanske en liten "ungfödar-träff"?

Kontakta mig på email: reneemarieo@hotmail.com eller ta
kontakt med mig eller Anneli på våra ordinarie möten inom
akvarieföreningen.

Vänliga hälsningar Renée

Efterlysning!
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SAF WANT´S YOU!

Vi behöver hjälp med storauktionen!

Känner du att du kan bidra med något, kon-
takta någon i styrelsen på mötet eller ring/

mejla auktionsansvarig!

Det vi framförallt behöver är löpare. Dessa brukar ha en tendens att
droppa av framemot slutet, så kan du inte komma när den startar så kan
du göra en minst lika stor insats genom att komma senare under dagen.

Auktionerna brukar inte vara slut förens efter fem.

Martin Axelsson
710 21 66

martin@herdehund.se
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Kalendern

SAF-kalendern

2 mars Föreningsmöte

4 apr il S torauktion S AF

6 apr il Föreningsmöte

4 maj Föreningsmöte

Vad händer annars?

29 februar i S torktion Bollmora AF

27-28 mars Ciklids tämma i S tockholm, ar r  S CK

17-18 apr il S venska kil l idagarna, S tockholm

————————————————————————————————

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  


