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Månadens Möte
Stockholms Akvarieförening
håller föreningsmöte tisdagen den

1 november kl 18.30
i Templets lokaler
Östermalmsgatan 69

Tyrone Lundström
pratar om

Praktisk akvariekemi
Tyrone Lundström är en av de mest kända profilerna inom Stockholms akvariehobby. Under många år arbetade han som importör och exportör, och har också
skrivit utbildning och hållit kurser för akvariehandlare. I hobbysammanhang har
han utmärkt sig både på odlingsområdet med bl.a. två elitmärken och inom
frågetävlingar, där han varit del av flera vinnande lag. Ett föredrag av Tyrone
brukar karakteriseras av en skön blandning av humor och kunskapsinhämtning.

Som vanligt tar vi även en fika snackar akvaristik, lånar böcker och har en
auktion.
Välkommen!
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Ordförande har ordet
Hej allihop!
Förra mötet blev en grön historia. Joakim Ström höll i en diskussion om hur man får växterna
att trivas i akvariet, enligt samma koncept som det uppskattade odlingsmötet i våras. Det
kom fram flera intressanta synpunkter på detta.
Joakim var även aktuell som föredragshållare på Akvariets dag som gick av stapeln den
15-16 oktober i Uppsala. Som vanligt var detta en munter tillställning med akvarister från
både Finland och Sverige samlade. Två föredragshållare hade SAF-anknytning, nämnde
Joakim som körde samma koncept som odlings- och växtmötena han lett i vår förening, samt
Ola Svensson, vår f.d. sekreterare, som pratade om sexuell selektion. Undertecknad deltog
även i år i nordiska mästerskapet i akvaristik och Sverige vann igen. Föreningen vann också
lotteriet i Odlingskampanjen och blev ägare till ett Eheim-filter som på ett eller annat sätt
kommer dyka som pris på ett möte…
På novembermötet kommer Tyrone att prata om praktisk akvariekemi. Kemi är en av de
krångligare delarna av hobbyn men Tyrone har lovat att hålla det på en enkel nivå och skona
oss från långa krångliga formler. Det ryktas även att kvistillationen, Bollmoras hemlighet,
ska få sin förklaring…
Vi ses på mötet!
Med håven i hand, Anna
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Akvariets Dag
Så har Akvariets Dag 2005 gått av stapeln i Uppsala. Från SAF var jag, Joakim Ström och Anders Östlund
närvarande. Som alltid var det fullt av bra och mindre bra föredragshållare. Inledde gjorde Sverre Sjölander
som pratade om varför det är bra och kul med akvarium. Hans grundidé var gör det enkelt för dig. Efter detta
var det dags för Barbara Klingbeil, utbildad biolog och verksam vid Tetra i Tyskland. Hennes ämne var
akvariekemi och tyvärr så var det på lite för enkel nivå för publiken och hon verkade inte förstå att i Sverige
har vi så pass bra vatten att vi inte behöver hälla en uppsjö olika produkter i våra burkar. Det räcker med ett
vatten.
Efter detta dök Joakim Ström upp på scen och höll samma föredrag som han höll för oss i april, nämligen om
odling. Det var samma koncept som på SAF-mötet men trots detta kom det fram andra saker än hos oss. Ni
som missade detta behöver dock inte vara ledsna, Joakim har lovat att sammanställa det i ett framtida
SAF-blad.
Joakims föredrag var det sista för dagen och efter det så var dags att gå till hotellrummet och fräscha upp sig
inför middagen, som intogs på Uplands nation. Traditionsenligt överräcktes gåvor till den jubilerande
värdföreningen och Odlingskampanjen redovisades.
Så slöt vi mer eller mindre utsövda upp på söndagen för att till att börja med lyssna på Roger Lindvall som
talade om koi. Ett mycket intressant föredrag som visade att det finns mer att lära om koi än vad iaf jag
trodde. Efter detta så var det dags att försvara de blågula färgerna i Nordisk frågetävling, för dagen omdöpt
till Finnkampen. I år var det ett rent tjejlag från Sverige och för andra året i året var undertecknad med om att
ta hem pokalen för Sveriges räkning.
Som sista föredragspunkt på programmet stod Ola Svensson och talade om sexuell selektion. Det var mycket
spännande att höra Ola berätta om sin forskning och även de filmer han gjort under forskningens jobb. Vi fick
också vara med om introduktionen av en ny art i hobbyn, Ramphirochromis sp. ”chilingali”, en liten läcker
rovciklid från Malawisjön. Hade jag haft en burk till så…
Efter traditionsenlig växtauktion avslutades denna Akvariets Dag som varit mycket trevlig. Nästa år är det
Århus i Danmark som är värd för evenemanget.
/Anna Österman
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Jag har varit redaktör för SAF-bladet sedan 2002
och känner att det är dags att låta någon annan ta
över ansvaret. Arbetet tar ca 5-10 timmar i
månaden och går mest ut på att sammanställa det
material som kommer in, samt att vika och posta
bladet. Då och då kommer även SARF-aktuellt
som skall med. Om du skulle tycka det vore roligt
att arbeta med SAF-bladet och utforma det som
du vill är du välkommen att höra av dig till mig på
telefon 710 89 79 eller e-post
red@stockholmsakvarieforening.se
Naturligtvis får du hjälp med det du behöver!
/Sara Söderström
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SAF söker webmaster!
Vill du göra vår nya hemsida, vårt ansiktet utåt? Just
nu har vi bara en tillfällig webmaster, så känner du
dig sugen att knåpa lite vid datorn är du
välkommen att höra av dig!
För mer info och detaljer, kontakta Sara på
red@stockholmsakvarieforening.se
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Kalendern

!

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