
1

Stockholms Akvarieförening

April 2005



2

Ordförande
Anna Österman
08-446 71 27
diamant_lime@hotmail.com

Sekreterare
Jonas Persson
08-6411405
jonasperssonsverige@hotmail.com

Kassör
Fredrik Alhbin
070-4938190
fredrik@alhbin.se

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

Vice Ordförande, Redaktör
Webbansvarig
Sara Söderström
08-710 21 66
sara@herdehund.se

Suppleant, Odling
Joakim Ström
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Bibliotekarie, inköp
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reneemarieo@hotmail.com

Sponsring, Lotteri
Jan Hennicks
08-765 69 17
jan.hennicks@telia.com
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Revisor
Erland Wadsten

Revisorsuppleant
Björn Wallgren

Valberedning
Mattias Grönlund
Anders Östlund

c/o Anna Österman Stopvägen 103, Bromma  http://www.stockholmsakvarieforening.se                                                                  

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
Anna Österman. Uppgifter datalagras.

Medlemsavgifter 2005
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: Fjärilsfisk, Pantodon buchholzi
Illustratör: Sara Söderström

Bidrag skickas till:
Sara Söderström
Vårbergsplan 2
127 43 Skärholmen

E-post:
sara@herdehund.se

Styrelse 2005                       
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Månadens Möte
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 Mattias Grönlund började sin akvariebana som 6 åring hemma i Avesta. Efter ett

antal lästa ”Korall”, lek av tomasiciklider, flytt till Uppsala och inträde i Uppsala

AF så hade akvariehobbyn tänt till ordentligt. Efter bl.a. odling av Julidochromis

dickfeldi och dvärggurami så fastnade Mattias för killis. Eftersom det är svåra

fiskar att hålla och odla, kanske inte att odla en gång men däremot om man vill

behålla arterna i 5 – 10 generationer, så har Mattias ännu inte blivit ”färdig” med

sina killis ännu efter c:a 20 år. Värt att veta är även att Mattias sitter i valbered-

ningen för Stockholms AF, trots att han numera bor i Uppsala.

Som vanligt fikar vi, snackar akvaristik, lånar böcker och har en auktion!

Välkommen!

Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

 5 april kl 18.30
i  Östermalms föreningsråds lokaler

Valhallavägen 148 (Fältöversten)

Mattias Grönlund
pratar om

Växtlekande killis
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Ordförande har ordet

Hej!

Hoppas att allt är bra med er i vårvinterkylan. Kanske var just den som bär skuld till förkylningen som gjorde

att jag inte kunde komma på senaste mötet. Det känns tråkigt eftersom flera medlemmar jag pratat med tyckte

att det var att det var ett jättetrevligt möte. De nämnde också att Erland Wadsten tagit otroligt fina bilder på

sina resor i Östafrika. Som sagt jag missade tydligen något riktigt bra men det får jag chansen att ta igen på

april-mötet då Mattias Grönlund ska berätta om växtlekande killis. Just killis är Mattias specialitet så det här

kommer troligen att bli mycket se- och hörvärt.

Söndagen innan aprilmötet dvs. den 3:e, är det dags för SAF:s årliga storauktion. Ta chansen att komma dit

och fynda bland allt spännande gods. Ta gärna med vänner och bekanta som gillar akvarier. För att

storauktionen ska bli den succé den kan bli behöver vi dock glada medlemmar som hjälper till. Anmäl dig

gärna i förväg till Martin, vår auktionsansvarige, så blir det enklare att planera. Känn inte att du inte kan vara

med bara för att du inte kan hela dagen. Även om du bara kan hjälpa till två timmar så är det en bra insats. Det

som framförallt behövs är löpare på eftermiddagen, då de brukar droppa av. Förutom att du gör en insats för

föreningen så är vi som hjälper till ofta väldigt roligt. Är du ny i föreningen är det ett bra tillfälle att lära

känna andra i föreningen.

Vi ses på mötet och på storauktionen!

Under täckglaset, Anna
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Jag blev så utmattad av förra numrets jätteartikel om vad vi kom fram till under

odlingspratet på februarimötet, så nu blir det en kort spalt.

Förra mötet fick jag in två guldodlingar, nämligen från Suzanne Hallbert som har

odlat kilfläcksrasbora, och så mina egna ormhuvudfiskar, Channa orientalis. Nu ska

protokollen skickas till SARF, och om en tid lär vi få både diplom och guldnålar.

Jag hoppas att jag får in fler odlingsprotokoll på april-mötet.

På söndag innan mötet är det ju som bekant Storauktion. Passa på tillfället att köpa

in några nya fiskar, och prova på att använda kunskaperna från februari-mötet. Med

lite tur och skicklighet kan du säkert få yngel av firrarna.

Och nu något helt annat...

Jag läste precis senaste numret av Today’s Fishkeeper, och såg med fasa den

senaste trenden i Asien, nämligen målade fiskar. Man tar sig en stor, tämligen

färglös, fisk, i det fotograferade fallet en jättegurami. Efter lämplig bedövning målar

man fjällen på den. Man kan ta lite olika kulörer och därmed få ett klatschigt mönster

över hela fisken. Det hela såg lika osmakligt ut som det låter.

Kan folk inte köpa en tavla istället...

/Joakim

Odlingsbiten
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STOCKHOLMS AKVARIEFÖRENING
ANORDNAR

STORAUKTION
SÖNDAGEN 3 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!
SAMTLIGA POSTER SKALL VARA MÄRKTA MED SÄLJARENS NAMN OCH TELEFONNUMMER

FÖRENINGEN FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT HÄNVISA VAROR TILL FASTA BORDET ELLER NEKA FÖRSÄLJ-
NING. KONTROLL KOMMER I MÖJLIGASTE  MÅN ATT SKE VID INLÄMNINGEN AV GODS.

SAF TAR 25 % PROVISION PÅ SÅLDA VAROR
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SAF har fått en ny hemsida!
Ny adress är:

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


