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Årgång 42

Vi kör en tipstolva under varje månadsmöte = 10/år. De åtta bästa
resultaten räknas. Du får 10 poäng för närvaron = inlämnat
tävlingslapp och 1 poäng för varje rätt svar. Du får alltså mellan 10
och 22 poäng varje gång du deltar.
Vinnaren i en tävlingsomgång gör nästa månads frågor, dock bara
en gång/år. Några tipstolvor bör göras av juniorer.
Du måste ha deltagit minst sex gånger för att kunna bli totalsegrare
till årsslutet.
Vi delar ut ett pris i senior- och ett i juniorklassen. Dessutom lottas
det ut ett pris bland alla som deltagit minst åtta gånger.
LYCKA TILL 2017
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Onsdagen den 11 jan kl 19.00
i Torvalla simhall
Program
19.00

ca 21.30

FÖRENINGSSNACK

lite om vad som har hänt
och vad som ska hända.
för att vinna

FISKO
MÅNADENS FISK
PROGRAMMET
som är
BJÖRN OLIVIUSSON som pratar bl a om
APONOGETON OCH DESS UTBREDNING
FIKA MED SNACK
följs av
TIPSTOLVAN
som
EMIL M.
totat ihop o följs av
PROBLEMLÖSNING
ifall någon har problem
som han/hon vill ha hjälp
med att lösa.
AUKTION
om där är nåt att sälja
MÖTET AVSLUTAS
samt
EFTERSNACK
för dom som vill så.

Tag gärna med en vän till mötet!

VÄLKOMMEN

3

++++

När dessa rader blir lästa är troligtvis eventuella nyårslöften redan glömda
eller omförhandlade, men jag skriver raderna före nyår, så det ni läser
kanske är en påminnelse om vad ni kanske lovade.
Jag, HAF-medlem X lovar heligt (”do solemnly swear”):
att inte glömma bort några vattenbyten,
att ge mina fiskar en varierad kost,
att försöka odla/föröka någon av fiskarna jag har hemma och
rapporetar det på mötet,
att hitta på något nytt i akvarierna (ny inredning, fisk, växt, räka,
eller kanske ett nytt akvarie),
att försöka komma iväg på HAF-mötena oftare,
att komma och hjälpa till på loppis och storauktion.
Låter det bekant? Själv ska jag försöka få tid att ta mig till lokalen och
skära till glas och sedan fixa till mitt ”kilakvarium” och se om det går
smidigt att få fram en del yngel på det sättet. Men man har ju också en del
andra saker att sköta om i livet.
Strax är det möte igen. Ta med er odlingsrapporter, så att vi kan sparka
igång ett lite mer organiserat odlingsår 2017.
Väl mött!

till
den 8 februari 19.00
i Torvalla simhall
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Lennart Åkesson
Lennart har lämnat oss. Lennart var ordförande i Haninge akvarieförening
i fyra år och var innan dess med i styrelsen ytterligare en tid.
Lennart tog uppdraget som ordförande på stort allvar och hade många goda
idéer om hur föreningens arbete skulle bedrivas. Han låg bakom flera
lyckade utflykter, som t.ex. till Motalas Vätternakvarium och till
Askölaboratoriet. Han
drev också arbetet med
medlemsvärvning intensivt. Han såg till att
styrelsemötena var väl
förberedda och ledde
månadsmötena effektivt.
Han såg också till att
auktioner och loppis var
bemannade och att allt
som behövdes var på
plats.
Själv har jag känt
Lennart i mer än 25 år
eftersom vi spelade
badminton tillsammans
en gång i veckan. Jag
har alltid uppfattat
honom som en god
kamrat och kommer att
sakna honom.
Idag går våra tankar till
hans familj, Maud och
Jenny, också medlemmar HAF.
HAF har förlorat en värdefull medlem.
Owe Salomonsson
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Hej medlemmar. Strax är det månadsmöte, sedan är det februarimötet
med årsmöte och val av ny styrelse och strax efter det är det dags för vår
loppis. Loppisen är ytterligare en chans att köpa och sälja fiskar, växter
och andra akvarierelaterade saker. Fördelen med loppisen är att
försäljningen endast tar ca två timmar.
Vi behöver folk som är med och ställer iordning, sitter och tar betalt,
sköter fiket och sedan hjälper till med att ställa tillbaka borden igen. Tveka
inte att höra av er till styrelsen och anmäla er. Man måste givetvis inte vara
med på allt om man inte hinner. Men om man kan så är det givetvis
önskvärt att man hjälper till, för både det s.k. civilsamhället och det s.k.
föreningslivet bygger på någon form av gemenskap som också förutsätter
någon form av oavlönad aktivitet från medlemmarna. Vid sidan av mötena
har vi två aktiviteter som liknar arbete. För dem som endast tänker i
belöningstermer, så får väl den sägas ligga i gemenskapen och att man
ägnar sig åt något som man faktiskt brinner för, eller åtminstone är
intresserad av eller annars anser vara relevant av någon annan grund.
Utan att vara sociolog (eller vad man nu ska vara för att forska på
sådant här), så ser jag en utmaning inför framtiden. Det verkar vara den
äldre generationen som bäst förstår premisserna, medan det är lite sämre
ställt med den insikten hos min generation och den ännu yngre. Utan att
jag vill tvinga någon, så bör ju ändå målet vara att det är fler ”ickepanschisar” än ”panschisar” som är med och hjälper till på loppis och
storauktion. Eller för att säga det på ett annat sätt: Din morsa jobbar inte
här. Föreningslivet är inte kundklubbar, eller ska åtminstone inte vara det.
Det är sån´t som affärerna får hålla på med. Men jag misstänker att
”panchisarna” kommer att ta hem det här den här gången också.
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December 2016
av Johan Sandstedt

Afrikansk Glasmal
…råkade jag vinna. Förra gången det hände, så var det grön
bågfensciklid (Nannacara anomala) och de fick flytta till
Skarpnäck. Hur det står till med paret får ni fråga Patrik. Den här
gången kom ”vinsten” från en skola i Skarpnäck – och återigen fick
den flytta någon annanstans, närmare bestämt till Emil.
Bågfenscikliderna fick flytta direkt, eftersom det tar hus i
helsike när de har lekt och jag har en aning för små akvarier för ett
eventuellt par. Jag har även för små akvarier för den här vinsten,
sex fiskar med misstänkt stora munnar.
Det jag vann var sex stycken afrikanska glasmalar. Det ska
tydligen vara en fredlig stimfisk, som både tycker om strömmande
ytor med öppet vatten och en del gömställen bland tät växtlighet.
De bör tydligen inte gå tillsammans med alltför livliga eller
aggressiva fiskar.
Jag vill minnas att fisken fanns med i min första akvariebok, IPC
stora akvariebok, men jag har inte kommit åt att titta efter. Min
primära källa fick istället bli www.seriouslyfish.com och när man
söker på det vetenskapliga namnet Pareutropius debauwi, så
hamnar man istället hos P. buffei. Det ska tydligen vara så att den
påstådda P. debauwi mestadels är P. buffei. Eller för att låna lite
text från hemsidan:
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”Formerly known as Eutropiellus buffei, this midwater swimming, diurnal
catfish is very often sold as “Debauwi catfish”. Pareutropius debauwi is a
closely related species which is, in fact, seldom imported. Adults of the two
species can be distinguished by several characteristics. In buffei there are
three lateral stripes along the body, whilst debauwi possesses only one. Buffei
also has black spots in the upper and lower parts of the caudal fin, and the fin
itself has rounded lobes. These spots are absent in debauwi, and the caudal
fin lobes are pointed. Finally, the leading edge of the adipose fin is black in
debauwi and clear in buffei. It must be said that telling young fish of the 2
apart can be quite difficult. If you are confused, and unless your dealer knows
otherwise, assume you are buying buffei.”

Emil får alltså undersöka vad det egentligen är för en fisk han
har. Jag ska försöka komma ihåg att fråga honom på mötet. Lite
annan information då:
Temperaturönskemål: 24-28 grader.
Vattenönskemål: pH 6-7,5 och dH 5-15.
Mat: arten antas livnära sig på bl.a. insekter, men tar tacksamt
emot det mesta i matväg och vill ha en varierad kost.
Arten ska ha krav på god filtrering och god vattenkvalitet och den
ska vara ”odlingsbar”.
Så här i efterhand verkar den ju nästan lite intressant, men jag har
ju som sagt för små ”burkar”.
P.buffei
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Pareutropus debauwi
Vid senaste månadsmöte köpte jag på auktionen 6 st Afrikanska Glasmalar ca 6 cm
stora för 50 kr.
Välj hemkommen på kvällen efter månadsmötet släppte jag dessa i mitt sällskapsakvarium på ca 150 lite, där går det 4 st scalarer, 8 st rödmundstetror, 3 st Panda
malar, några blå samt guldgurami och några olika malar som endast syns till på natten.
I början av nersläppet i akvarium seglade de ner i ena hörnet av akvarium och låg helt
stilla. De såg nästan ut att det skulle dö, men nästa dag på morgon var det full fart på
dessa, de hade fått en fin blåaktig färg samt de längsgående linjer var skarp svartaktig.
Följande info har jag hittat på nätet:
Vetenskaplig namn: Pareutropus debauwi (tidigare Eutrpiellus samt Eutropius
Ursprungsområde: Centralafrika
Vattentemperatur: 24 tom 27 gr.C
Storlek: ca 9 cm i vild tillstånd, i akvarium upp till 14 cm
Antal fiskar i akvrium: minst 5-6 st
Odlingsmärke: Guld
Övrigt: en lättskött fredlig akvariefisk där akvariets volym bör vara över 100 liter
Hälsningar,

FOTO: EMIL
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ONSDAG

11 JAN

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

11 JAN

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

24 JAN

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 2-2017

LÖRDAG

28 JAN

11.30

AUKTION (se annons)

ONSDAG

8 FEB

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

8 FEB

19.00

ÅRSMÖTE
I TORVALLA SIMHALL

SÖNDAG

12 FEB

11.00

HAF:s AKVARIELOPPIS I
SÖDERBYMALMSSKOLAN

TISDAG

21 FEB

PRESSTOPP TILL
HAFKVARISTEN 2-2017

ONSDAG

8 MARS 18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

8 MARS 19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

V Ä L -

MÖTT

88 IDA ARVEKLINT TEL. 070-585 95 00

90 ALGOT VALO

89 ÖSTEN JOHANSSON TEL. 073-738 65 10
SÖDRA JORDBROV.153
137 62 JORDBRO

91 ALFONZ VALO
FREDRIKSBORG 21
137 91 VÄSTERHANINGE

92 ROSE-MARIE ANDERSSON
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FÖRGYLLARVÄGEN 23
141 73 SEGELTORP
TEL. 070-736 34 55

LENNART BASHOLM

HAGAGÅRDEN/NYPONGÅRDEN
SKÖMAKARVÄGEN 15
136 70 VENDELSÖ
TEL 08-776 35 12
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VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN
Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet
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Klockbatteri byte 20:-

Välkommen

Ordförande:
Kassör:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Bibliotekarie:
Klubbmästare:
Odlingansvarig:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppl. o Redaktör:

JOHAN SANDSTEDT
EMIL MAIER
DANIEL BRODIN
KENT ANDREASSON
TYRONE LUNDSTRÖM
OWE OLSSON
DANIEL BRODIN
JENNY ÅKESSON
DANIEL BJÖRLING
PATRIK HAMMARLUND
BERND DINSE

070/ 745 30 08
070/ 832 57 65
073/ 600 44 18
070/ 264 23 83
073/ 396 69 35
070/ 875 76 61
073/ 600 44 18
073/ 550 08 14
072/ 506 96 49
070/ 572 91 79
070/ 752 47 46

HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
Johan Sandstedt Ekebergabacken 2b 123 63 Farsta
E-mail: apistojohan@hotmail.com
Plusgiro 21 13 89 - 2
Hemsidan: www.haningeakvarieforening.se
MEDLEMSAVGIFTER
Medlem 200:Avgiften kan sättas in på föreningens
Juniorer 25:- för 2016
plusgirokonto eller betalas till kassö(Ej fyllda 18 år)
ren under något månadsmöte.
HAFKVARISTEN
är medlemsbladet för:
HANINGE AKVARIEFÖRENING
Redaktör och ansvarig utgivare är:
Bernd Dinse
Södra Jordbrovägen 169 137 62 Jordbro Tel: 070 / 752 47 46
E-mail: hafkvaristen@comhem.se
Manuskript skall vara redaktören till handa senast: se “Presstop”
i tidningen under “Inbokat”. För sakinnehållet i artiklar svarar
författaren. HAFKVARISTEN får citeras om källan anges.
MÅNADSMÖTEN
hålls andra onsdagen varje månad, första onsdagen i juni, inga
möten i juli och augusti. Tid och plats se under “inbokat” i
HAFKVARISTEN.

