April 2018

Nr 4

Årgång 43

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 2018
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Onsdagen den 11 APRIL kl 19.00
I TORVALLA SIMHALL
Program
19.00 FÖRENINGSSNACK

lite om vad som har hänt
och vad som ska hända.

FIKA MED FISKO

för att vinna

MÅNADENS FISK.
PROGRAMMET

utgörs av

ERLAND WADSTEN

som pratar om

GUPPYS

och

PATRIK HAMMARLUND

som gör

POWERPOINT

till föredraget. Sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN

som

PATRIK H.

totat ihop och följs av en

AUKTION

om där är nåt att sälja.

21.30 MÖTET AVSLUTAS

samt

EFTERSNACK

för dom som vill så

TA MED EN VÄN TILL MÖTET!
VÄLKOMMEN
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Hej medlemmar!
Jag vill börja med att tacka alla som hjälpte till på loppisen, såväl
medlemmar som snälla familjemedlemmar och indirekta akvarister. På
något sätt brukar det lösa sig till slut. Loppisen var flyttad ett par veckor
och till nästa år ska vi se till att vi inte krockar med sportlovet. Det var
nämligen en del potentiella säljare som inte dök upp den här gången – och
säkerligen också en och annan möjlig köpare. Vad var ert intryck av
loppisen? Jag kom inklampandes sent – jag skyller på SL – och hade
”ynglen” i släptåg, så jag gjorde inte mycket nytta den här gången.
Återigen ett stort tack till alla medhjälpare och till dem som drar ett
något större lass inför loppisen. Är det någon medlem som har idéer eller
förbättringsförslag för loppis och/eller storauktion, så är det bara att prata
med oss i styrelsen.
På förra mötet pratade Kent och Tyrone om en hel del viktiga
akvariebasics – och Daniel var bakom kameran och filmade det hela. Vi
får se var det hamnar.
På nästa möte är det en f.d. Skansen-medarbetare och en Skarpnäcksbo
som ska hitta på något, men jag minns faktiskt inte vad.
Hur som helst, väl mött på nästa möte.
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Mars 2018
av Daniel Brodin
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Erland

och

Patrik

Skall göra en gemensam ansträngning
till föredraget på mötet den 11 april.
Erland delar med sig av sina stora kunskaper angående

Guppys
Patrik bidrar med sitt vetande om

Power point
Väl mött
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Mars 2018
av Richard Baumann

(Narayan Rao 1920)

Sebrabotia

Kommer från Indien där de finns i klara bergsbäckar.

Ph 6-8, dH 5-12, 23-26C, 7,5 cm lång
Bör matas både växtfoder och levande (fryst)
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De flesta HAF:arna är ju anständiga nog att ha akvarier igång.
Undantagen kanske vi ska låta bli att prata om, men själv har jag ett
halvgiltigt skäl. Mina akvarier – med undantag för ställningen som Simon
fick ta över – befinner sig så att säga mellan två bostäder. Dessa två
bostäder har slutligen reducerats till en (vad jag svammelförklarar är att
vi har flyttat och att våra köpare också har haft tillträde till vår gamla
bostad, så att vi nu bara har en lägenhet), men ställningen står än så länge
kvar i barndomshemmet.
Nåväl, vi är med i en akvarieförening därför att vi är intresserade av
akvarier och förhoppningsvis har akvarier hemma. Därför kan det ju
enligt mig vara på sin plats att låta medlemmarnas akvarier få lite
utrymme i medlemstidningen. Ni medlemmar kan gärna se det som en
utmaning. Text och bild om något akvarium hos er. ”Alla” har ju tillgång
till kameror idag, så bilddelen bör ju inte vara något problem. Om man
inte känner för att skriva en uppsats, så räcker det med några ord och fler
bilder istället.
För att inte någon ska bli avskräckt av ett Aquascaping-akvarium som
inledare, så passar det ju bra om jag startar.
Vad ni ser är en aluminiumställning som har plats för tre akvarier (ett
av dem är inpackat i en kartong). Akvarierna har yttermåtten 69*35*32,
69*35*25 och 69*35*18 cm (L*B*H) och har limmats av Sture.
Ställningen hämtade jag nästan gratis i Södertälje för några år sedan. Nu
är det tänkt att den vitlackade ställningen ska bli svart istället. Sedan ska
den få sin nya plats (det är ju egentligen lite konstigt att en större lägenhet
innehåller mindre akvarieutrymme) och sedan även få sina invånare. Det
lägsta akvariet är ett s.k. kilakvarium och det ska bli kul att se om det går
att få till lite ”latmansodling” i det. Om experimentet faller väl ut, kan jag
tänka mig att prata om det någon gång i framtiden.
Vad ska jag ha för invånare då? Jo, några pansarmalar blir det säkert och
så några andra småfiskar, troligtvis Smycketetror när jag hittar rätt
lokalitet på dem. Just nu finns en Guyana-form på listorna, men den här
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gången kanske det
lockar mer med djuren från Rio Negro.
Vi får se vad som
dyker upp. Sedan
finns det ju annat
smått och gott som
man kanske skulle
pröva på. Varför inte
Clownkillis? De hade
fina djur i Haninge
centrum, åtminstone
för några veckor
sedan. I växtväg ska
jag definitivt ha Sötvattenstång och hoppas att någon i föreningen snart har en
del till salu – och givis någon fin mossa.
Det var det. “Medlemmarnas akvarier”
är inledd och jag har
satt ribban extremt
lågt. Nu tänkte jag
skicka vidare utmaningen till valberedningen, så herrarna
Söderberg och/eller
Wadsten kan förbereda en liten presentation. Det ska bli kul att se deras burkar.
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(Eigenmann 1909)

Smycketetra/Penfish

Dessa snyggingar kommer från Guyana där de
fångasi floden Demerara och där omkring.
Fisken hör till småmunnarna och kan bara svälja mindre
levande foder och flingfoder.
Fishbase menar:
pH 5,5-7, dH inte över 4, 23-28C,

Anonymus

blir 4,5 cm lång.
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SENIORER

JUNIORER

Patrik Hammarlund
Johan Sandstedt

12 p
11 p

Kent Andreasson
Bernd Dinse

10 p
10 p

Tyrone Lundström

10 p

Emil Maier

10 p

Lösning från sidan:5

Janne Söderberg
Erland Axel W adsten

10 p
10 p

X,2,1, 1,2,2, 1,2,X, 2,X,2

Lotta Nyberg
Xerces Persson

9p
9p

Owe Salomonsson
Lotta Slottensjö

9p
8p

Olle Dewe
Owe Olsson

7p
7p

Rose-Marie Andersson

5p

Richard Baumann

5p

Jacob Slottensjö

Gäst: Carl D.

Lövåsvägen 40 Broma
TEL. 08-80 80 80

www.akvarielagret.se

250 kvm M ED FISK OCH TILLBEHÖR
ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15

11

3p

4p

VÄLKOMMEN
TILL

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

Välkommen
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ALLA SOM FYLLER ÅR

KENT ANDREASSON
DEN 10 APRIL

FREDDY ANERING
DEN 14 APRIL

OWE OLSSON
DEN 16 APRIL

JOHAN SANDSTEDT
DEN 16 APRIL
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ONSDAG

11 APR

18.00

STYRELSEMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

ONSDAG

11 APR

19.00

MÅNADSMÖTE I
TORVALLA SIMHALL

TISDAG

1 MAJ

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 2018-05

ONSDAG ?

16 MAJ

18.00

STYRELSEMÖTE I ?

ONSDAG

16 MAJ

19.00

MÅNADSMÖTE I
HAGA FJÄRILSHUSET

TISDAG

29 MAJ

ONSDAG

13 JUNI

18.00

STYRELSEMÖTE HEMMA
HOS TYRONE LUNDSTRÖM

ONSDAG

13 JUNI

19.00

MÅNADSMÖTE HEMMA HOS
TYRONE LUNDSTRÖM

PRESSTOP TILL
HAFKVARISTEN 2018-06

V Ä L -

MÖTT
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ALLA SOM FYLLER ÅR

JANNE SÖDERBERG
DEN 19 APRIL

TOMMY ÖSTER
DEN 24 APRIL

DANIEL BJÖRLING
DEN 28 APRIL

ALGOT VALO
DEN 3 MAJ
15

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

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

070/ 745 30 08
070/ 832 57 65
070/ 264 23 83
073/ 969 50 32
073/ 396 69 35
070/ 875 76 61
070/ 572 91 79
072/ 506 96 49
073/ 600 44 18
070/ 752 47 46

HANINGE AKVARIEFÖRENINGS ADRESS:
c/o Sandstedt Maria Röhls Väg 5 128 63 Sköndal
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 2019
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.

