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  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 10 okt kl 19.00 
i Torvalla simhall

Program
18.00 STYRELSEMÖTE

19.00 FÖRENINGSSNACK lite om vad som har hänt

och vad som ska hända.

FISKO för att vinna

MÅNADENS FISK

PROGRAMMET är ett föredrag av

TYRONE LUNDSTRÖM över

DEN SOM GÖR FLEST FEL VINNER sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN som

SIMON S. totat ihop och ev. en

DISKUSSION över nåt ni vill veta och en

AUKTION om där är nåt att sälja

21.30 MÖTET AVSLUTAS samt

EFTERSNACK för dom som vill så

VÄLKOMMEN     

TA MED EN AKVARIST TILL MÖTET!
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Hej medlemmar! 

Förra mötet höll Kent ett spännande föredrag om genetik, dna och
systematik. Höstsäsongen är officiellt igång och snart får vi chans till
påfyll (för dem som hade det alldeles för varmt hemma i somras) eller
avsättning av fiskar (för dem som har varit duktiga odlare under
sommaren eller helt enkelt känner för ”personalbyte” i akvarierna), men
man kan ju även sälja av växter och tillbehör av allehanda slag. Kort
sagt: det är auktionsdags på alla möjliga håll.

Men det är även dags för oktobermötet och där får vi chansen att prata
om Spångaauktionen och vår egen kommande storauktion. Som vanligt
behöver vi hjälp av er medlemmar. Det brukar inte vara betungande och
ju fler vi är som hjälps åt, desto smidigare går det. På oktobermötet blir
det ”(o)snillen spekulerar” och det var tanken att det skulle pratas om
misslyckanden. Tyvärr har han som ska leda det hela inte misslyckats
(enligt honom själv), så fokus ligger istället på det fantastiska i hobbyn.

Apropå misslyckanden, så gick inledningen på Kilfläcksrasbora-
odlingen ”sådär”. Ett yngel, som nu är två veckor gammalt, är inte
fantastiskt. Vi får se vad nästa försök ger. De borde börja simma när
som helst. Sedan har jag lyckats få Cryptocoryne att ”smälta”, men det
är ingen ovanligt och inget egentligt misslyckande, men ändå en aning
snopet. De kommer igen senare. 

Förra mötets auktion bjöd på en hel del smått och gott och det var
verkligen köparens marknad. I en av växterna var det ägg för av en
slump upptäckte jag ett främmande yngel, troligtvis en tandkarp. Bernd
får berätta vad det kan tänkas vara.

Väl mött på mötet. Ta gärna med en akvarist till!
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Juni 2018
av Erland Wadsten

1.   Vad är Wiener Smaragd?

1) En guppyvariant

x) En ädelsten med en speciell slipning

2) En variant av guldfisk

2. Finns det röda svärdbärare i naturen?

1) Nej, naturligtvis inte

x) Ja, men bara som utplanterad odlingsform

2) Ja, den finns som naturlig mutation

3. Ett annat namn för guppy är:

1) Millionfisk

x) Skräpfisk

2) Platy

4. Ungfödande tandkarpar förekommer INTE naturligt i:

1) Nordamerika

x) Sydamerika

2) Afrika

5. Vid vilken tysk stad kan man fånga guppy året om i ett vattendrag?

1) Berlin

x) Hamburg

2) Köln

6. Ett danskt bryggeri höll i många år en egen guppystam i sitt labor.

Vilket bryggeri är der?

1) Tuborg

x) Carlsberg

2) Faxe
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7. Indianplaty är:

1) En odlingsvariant av platy

x) En egen art

2) En korsning mellan platy och indiangoby

8. Svärdbäraren från Catemacosjön (Xiphophorus kallmanni) har ett

svenskt populärnamn. Vilket?

1) Mässingsvärdbärare

x) Guldsvärdbärare

2) Silversvärdbärare

9. Lite svårare; vem anses ha skapat guldguppyn?

1) Tor-Otto Fredlin

x) Olle Boberg

2) Helmut Pinter

10. Vad hette han som vann TV:s frågetävling “Kvitt eller dubbelt” 

på ämnet “Akvariefiskar” 1957?

1) Sverre Sjölander

x) Helmut Pinter

2) Ulv Hannerz

11. På Gålö fanns under andra världskriget en topphemlig anlägg-

ning som först i år har öppnats för allmänheten. Vad sysslade

man med där?

1) Spionerade på ryska flottan

x) Tränade sälar att lokalisera främmande ubåtar

2) Lärde svenska marinsoldater att skilja på ubåtar och minkar

12. En bit frän Gålö, på Torö, hade en dansk mångmillionär en om-

skriven sommarstuga, där han bland annat kunde titta på lättklad-

da damer genom en undervattensruta mellan sovrummet o poolen.

Vem var han?

1) Mogens Glistrup   x) H. C. Andersen   2) Simon Spies
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Menar Tyrone Lundström
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September 2018
av Siv Bergström
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Edvin Brorssons ”Den Stora Akvarieboken” från 1942
är en pärla. Här följer några goda råd att ta till sig.

Överskatta inte glasakvariet!

Släpp aldrig nyinköpta fiskar direkt i akvariet. De behöva gärna få stå
någon vecka i ”karantän”. Mången varm akvarievän har tappat lusten,
då hela hans fiskbestånd dött tack vare någon nyinköpt individ.

Låt inte sjuka eller misstänkta fiskar gå kvar i akvariet! De kunna då
förstöra mer, än man tror. Undersök orsakerna till djurens
slöhetstillstånd. Mången gång kan det räcka med foderombyte.

Glöm inte att lägga på täckglaset! Genom försummelse i detta stycke
har mången värdefull fisk gått förlorad, då den hoppat ur behållaren och
legat torr, när ägaren nästa gång sett till sitt akvarium.

Uppvärm inte utan med explosionssäkra lampor! Kom ihåg att
petroleum ger ett otrevligt os.

Växla inte akvariets temperatur för mycket! Står behållaren i eller vid
ett soligt fönster, så skärma för det under de hetaste timmarna, så att inte
vattnet stiger 15 – 20 grader.

Sätt gärna vintertid en pappskiva mellan akvariet och fönstret under
natten. Rätt mycket kyla kommer in den vägen.

Flytta inte stora akvarier fulla med vatten.

Flytta aldrig beplantade behållare längre väg med fiskarna i, även om
det mesta vattnet är urtappat, utan ta fisken i särskilt kärl.

Använd ej för djupa akvarier.

Behåll inte kunskaperna själv! Det finns ganska många, som skulle
hava glädje av erfarenheterna.

Var aldrig oärlig vid råds givande! Det kan stå många fiskliv på spel,
om ett felaktigt råd gives. Såsom representant för en så ideell sport som
akvariesporten, är det var och en ovärdigt att inte vara ärlig med sina
medmänniskor.
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          SENIORER                                                                 JUNIORER

Tyrone Lundström    9 p

Simon Stålgärde    6 p

Anneli Adonis    5 p

Kent Andreasson    5 p

Diana Ekman    5 p           Lösning från sidan: 5-6        

Åse Eriksson    5 p        X,2,1, 2,X,1, X,1,2, 1,2,X

Janne Söderberg    5 p           Lösning från sidan: 9

Erland Axel Wadsten    5 p       X,1,X   2,1,X   1,2,1   1,1,2

Rose-Marie Andersson    4 p

Bernd Dinse    4 p

Patrik Hammarlund    4 p

Emil Maier    4 p

Johan Sandstedt    4 p

Xerces Persson    3 p

Gurra Bergström    1 p

Lotta Nyberg    1 p

Owe Olsson    1 p

  

                                                          Lövåsvägen 40 Broma

                         TEL. 08-80 80 80

   www.akvarielagret.se 

250 kvm MED FISK OCH TILLBEHÖR

ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15

12

http://www.akvarielagret.se


Egentligen hade jag tänkt skriva något om aggressionsnivån hos olika
varianter/lokaliteter av Smycketetran (Nannostomus marginatus), men det får
nog anstå till någon annan gång. Jag är inne på min tredje form av dessa fina
fiskar (nr. 1 liknade typformen från Guyana och Surinam, nr. 2 kom från Peru
och nr. 3 ser ut att komma från Rio Negro) och har egentligen inte sett någon
större disharmoni med dödlig utgång hos den här gruppen (en fisk stämplade
ut, men troligtvis av annan orsak). Vi får se om det håller i sig och om yngel
börjar dyka upp av sig själv.

Nåväl, rubriken säger höststäsong. Ja, det var höstkallt imorse!

Rubriken säger storauktion och det är trevligt, jag brukar kalla det
akvaristjulafton. Men den kräver även en del planering och arbetsinsats.
Planering och förarbete är igång och genomförandet är LÖRDAGEN den 10
november. Sedan storauktionens början 1972 är det kanske första gången,
som storauktion och fars dag inte sammanfaller. I klubbtidningen hade
Tryckfelsnisses nostalgiske kusin varit framme och angivit fel plats. Vi håller
till i Söderbymalmsskolan. Runt kl. 8:30 låser Emil upp och det första
gänget är där före kl. 9:00 och börjar bära ner bord till aulan och till
fastprisbord och servering. Kl. 9:30 startar inlämningen, kl. 11:00 startar
storauktionen – och sedan rullar det på. Kl. 16:00 har vi förhoppningsvis ropat
färdigt och det återstår bara lite städning och annat.

Hur som helst behöver vi hjälp av medlemmar (och anhöriga) i fiket, som
löpare, lottförsäljare, allt-i-allo och kanske som utropare. Kontakta gärna
någon i styrelsen. Vi låter en lista vandra runt på oktobermötet. Om man ändå
är där och ska köpa och sälja vill man ju som klubbmedlem att allt flyter
på bra. Och ni som säljer lite speciella saker får gärna göra
reklam för det på olika akvariesidor. Ni har ju intresse av att
köpare dyker upp.
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VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN

Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet

                                 

                                      

       4

             
        Klockbatteri byte 20:-

                    Välkommen
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              SENIORER                                           JUNIORER

Janne Söderberg 105 p Alexander Andreasson 18 p
Erland Wadsten 102 p Vincent Andreasson 14 p
Tyrone Lundström 101 p Jakob Slottensjö 13 p
Bernd Dinse   98 p
Patrik Hammarlund   98 p
Owe Salomonsson   98 p
Johan Sandstedt   97 p
Kent Andreasson   96 p
Emil Maier   93 p
Olle Dewe   92 p
Xerces Persson   89 p
Siv Bergström   81 p
Gunnar Bergström   76 p
Owe Olsson   76 p
Simon Stålgärde   73 p
Lotta Nyberg   64 p
Anette Dahl   63 p
Rose-Marie Andersson   60 p
Richard Baumann   43 p
Daniel Brodin   42 p
Tony Jansson   38 p
Damien Osmund   33 p Agneta Severinson 16 p
Hasse Severinson   19 p Peter Zetterberg 16 p
Ewa Klimczak   18 p Anneli Adonis 15 p
Lotta Slottensjö   18 p Diana Ekman 15 p

Arne Innerström   16 p Åse Eriksson 15 p

 DIN ZOOHANDLARE I HANDENS CENTRUM    

Fiskar, Smådjur, Tillbehör
Mon-fre    10.00-19.00

Lördag     10.00-17.00

Söndag     11.00-17.00

15





ALLA SOM FYLLER ÅR

OWE
SALOMONSSON

DEN 13 OKTOBER

BO PETTERSSON
DEN 18 OKTOBER

STEFAN BERG
DEN 25 OKTOBER

Alex & vincent
andreasson

den 28 oktober
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SÖNDAG  7 OKT STORAUKTION I SPÅNGA

ONSDAG 10 OKT 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 10 OKT 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 23 OKT PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 9-2018

LÖRDAG 27 OKT STORAUKTION I ÖREBRO

LÖRDAG 10 NOV 12.00 STORAUKTION I HANINGE

ONSDAG 14 NOV 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 14 NOV 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 27 NOV PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 10-2018

     V Ä L -           M Ö T T

      25 ANNELI ADONIS  30 DIANA EKMAN  45 ÅSE ERIKSSON

       Albatrossv. 94             Eskilsv. 4D              Månstorpsv. 11

       136 66 Vendelsö          136 43 Handen           146 45 Tullinge

 Tel: 070-539 85 80       070-643 71 34          072-203 00 86
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ALLA SOM FYLLER ÅR

OLLE DEWE
den 30 oktober

HANS
SEVERINSON

den 30 oktober

ingrid
mårtensson

den 2 november

patrik
hammarlund

den 10 november
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Ordförande:   JOHAN SANDSTEDT 070/ 745 30 08

Kassör: EMIL MAIER 070/ 832 57 65

Vice Ordförande:   KENT ANDREASSON 070/ 264 23 83

Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32

Bibliotekarie: TYRONE LUNDSTRÖM 073/ 396 69 35

Klubbmästare: OWE OLSSON 070/ 875 76 61

Ledamot:   PATRIK HAMMARLUND 070/ 572 91 79

Ledamot:   SIMON STÅLGÄRDE 076/ 135 68 56

Suppleant: DANIEL BRODIN 073/ 600 44 18

Suppl. o Redaktör: BERND DINSE 070/ 752 47 46

HANINGE AKVARIEFÖRENINGS  ADRESS:
c/o Johan 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.
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  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 10 okt kl 19.00 
i Torvalla simhall

Program
18.00 STYRELSEMÖTE

19.00 FÖRENINGSSNACK lite om vad som har hänt

och vad som ska hända.

FISKO för att vinna

MÅNADENS FISK

PROGRAMMET är ett föredrag av

TYRONE LUNDSTRÖM över

DEN SOM GÖR FLEST FEL VINNER sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN som

SIMON S. totat ihop och ev. en

DISKUSSION över nåt ni vill veta och en

AUKTION om där är nåt att sälja

21.30 MÖTET AVSLUTAS samt

EFTERSNACK för dom som vill så

VÄLKOMMEN     

TA MED EN AKVARIST TILL MÖTET!
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Hej medlemmar! 

Förra mötet höll Kent ett spännande föredrag om genetik, dna och
systematik. Höstsäsongen är officiellt igång och snart får vi chans till
påfyll (för dem som hade det alldeles för varmt hemma i somras) eller
avsättning av fiskar (för dem som har varit duktiga odlare under
sommaren eller helt enkelt känner för ”personalbyte” i akvarierna), men
man kan ju även sälja av växter och tillbehör av allehanda slag. Kort
sagt: det är auktionsdags på alla möjliga håll.

Men det är även dags för oktobermötet och där får vi chansen att prata
om Spångaauktionen och vår egen kommande storauktion. Som vanligt
behöver vi hjälp av er medlemmar. Det brukar inte vara betungande och
ju fler vi är som hjälps åt, desto smidigare går det. På oktobermötet blir
det ”(o)snillen spekulerar” och det var tanken att det skulle pratas om
misslyckanden. Tyvärr har han som ska leda det hela inte misslyckats
(enligt honom själv), så fokus ligger istället på det fantastiska i hobbyn.

Apropå misslyckanden, så gick inledningen på Kilfläcksrasbora-
odlingen ”sådär”. Ett yngel, som nu är två veckor gammalt, är inte
fantastiskt. Vi får se vad nästa försök ger. De borde börja simma när
som helst. Sedan har jag lyckats få Cryptocoryne att ”smälta”, men det
är ingen ovanligt och inget egentligt misslyckande, men ändå en aning
snopet. De kommer igen senare. 

Förra mötets auktion bjöd på en hel del smått och gott och det var
verkligen köparens marknad. I en av växterna var det ägg för av en
slump upptäckte jag ett främmande yngel, troligtvis en tandkarp. Bernd
får berätta vad det kan tänkas vara.

Väl mött på mötet. Ta gärna med en akvarist till!
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Juni 2018
av Erland Wadsten

1.   Vad är Wiener Smaragd?

1) En guppyvariant

x) En ädelsten med en speciell slipning

2) En variant av guldfisk

2. Finns det röda svärdbärare i naturen?

1) Nej, naturligtvis inte

x) Ja, men bara som utplanterad odlingsform

2) Ja, den finns som naturlig mutation

3. Ett annat namn för guppy är:

1) Millionfisk

x) Skräpfisk

2) Platy

4. Ungfödande tandkarpar förekommer INTE naturligt i:

1) Nordamerika

x) Sydamerika

2) Afrika

5. Vid vilken tysk stad kan man fånga guppy året om i ett vattendrag?

1) Berlin

x) Hamburg

2) Köln

6. Ett danskt bryggeri höll i många år en egen guppystam i sitt labor.

Vilket bryggeri är der?

1) Tuborg

x) Carlsberg

2) Faxe

5



7. Indianplaty är:

1) En odlingsvariant av platy

x) En egen art

2) En korsning mellan platy och indiangoby

8. Svärdbäraren från Catemacosjön (Xiphophorus kallmanni) har ett

svenskt populärnamn. Vilket?

1) Mässingsvärdbärare

x) Guldsvärdbärare

2) Silversvärdbärare

9. Lite svårare; vem anses ha skapat guldguppyn?

1) Tor-Otto Fredlin

x) Olle Boberg

2) Helmut Pinter

10. Vad hette han som vann TV:s frågetävling “Kvitt eller dubbelt” 

på ämnet “Akvariefiskar” 1957?

1) Sverre Sjölander

x) Helmut Pinter

2) Ulv Hannerz

11. På Gålö fanns under andra världskriget en topphemlig anlägg-

ning som först i år har öppnats för allmänheten. Vad sysslade

man med där?

1) Spionerade på ryska flottan

x) Tränade sälar att lokalisera främmande ubåtar

2) Lärde svenska marinsoldater att skilja på ubåtar och minkar

12. En bit frän Gålö, på Torö, hade en dansk mångmillionär en om-

skriven sommarstuga, där han bland annat kunde titta på lättklad-

da damer genom en undervattensruta mellan sovrummet o poolen.

Vem var han?

1) Mogens Glistrup   x) H. C. Andersen   2) Simon Spies
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Menar Tyrone Lundström
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September 2018
av Siv Bergström
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Edvin Brorssons ”Den Stora Akvarieboken” från 1942
är en pärla. Här följer några goda råd att ta till sig.

Överskatta inte glasakvariet!

Släpp aldrig nyinköpta fiskar direkt i akvariet. De behöva gärna få stå
någon vecka i ”karantän”. Mången varm akvarievän har tappat lusten,
då hela hans fiskbestånd dött tack vare någon nyinköpt individ.

Låt inte sjuka eller misstänkta fiskar gå kvar i akvariet! De kunna då
förstöra mer, än man tror. Undersök orsakerna till djurens
slöhetstillstånd. Mången gång kan det räcka med foderombyte.

Glöm inte att lägga på täckglaset! Genom försummelse i detta stycke
har mången värdefull fisk gått förlorad, då den hoppat ur behållaren och
legat torr, när ägaren nästa gång sett till sitt akvarium.

Uppvärm inte utan med explosionssäkra lampor! Kom ihåg att
petroleum ger ett otrevligt os.

Växla inte akvariets temperatur för mycket! Står behållaren i eller vid
ett soligt fönster, så skärma för det under de hetaste timmarna, så att inte
vattnet stiger 15 – 20 grader.

Sätt gärna vintertid en pappskiva mellan akvariet och fönstret under
natten. Rätt mycket kyla kommer in den vägen.

Flytta inte stora akvarier fulla med vatten.

Flytta aldrig beplantade behållare längre väg med fiskarna i, även om
det mesta vattnet är urtappat, utan ta fisken i särskilt kärl.

Använd ej för djupa akvarier.

Behåll inte kunskaperna själv! Det finns ganska många, som skulle
hava glädje av erfarenheterna.

Var aldrig oärlig vid råds givande! Det kan stå många fiskliv på spel,
om ett felaktigt råd gives. Såsom representant för en så ideell sport som
akvariesporten, är det var och en ovärdigt att inte vara ärlig med sina
medmänniskor.
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          SENIORER                                                                 JUNIORER

Tyrone Lundström    9 p

Simon Stålgärde    6 p

Anneli Adonis    5 p

Kent Andreasson    5 p

Diana Ekman    5 p           Lösning från sidan: 5-6        

Åse Eriksson    5 p        X,2,1, 2,X,1, X,1,2, 1,2,X

Janne Söderberg    5 p           Lösning från sidan: 9

Erland Axel Wadsten    5 p       X,1,X   2,1,X   1,2,1   1,1,2

Rose-Marie Andersson    4 p

Bernd Dinse    4 p

Patrik Hammarlund    4 p

Emil Maier    4 p

Johan Sandstedt    4 p

Xerces Persson    3 p

Gurra Bergström    1 p

Lotta Nyberg    1 p

Owe Olsson    1 p

  

                                                          Lövåsvägen 40 Broma

                         TEL. 08-80 80 80

   www.akvarielagret.se 

250 kvm MED FISK OCH TILLBEHÖR

ÖPPET VARDAGAR 10-19, LÖRDAG-SÖNDAG 10-15
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Egentligen hade jag tänkt skriva något om aggressionsnivån hos olika
varianter/lokaliteter av Smycketetran (Nannostomus marginatus), men det får
nog anstå till någon annan gång. Jag är inne på min tredje form av dessa fina
fiskar (nr. 1 liknade typformen från Guyana och Surinam, nr. 2 kom från Peru
och nr. 3 ser ut att komma från Rio Negro) och har egentligen inte sett någon
större disharmoni med dödlig utgång hos den här gruppen (en fisk stämplade
ut, men troligtvis av annan orsak). Vi får se om det håller i sig och om yngel
börjar dyka upp av sig själv.

Nåväl, rubriken säger höststäsong. Ja, det var höstkallt imorse!

Rubriken säger storauktion och det är trevligt, jag brukar kalla det
akvaristjulafton. Men den kräver även en del planering och arbetsinsats.
Planering och förarbete är igång och genomförandet är LÖRDAGEN den 10
november. Sedan storauktionens början 1972 är det kanske första gången,
som storauktion och fars dag inte sammanfaller. I klubbtidningen hade
Tryckfelsnisses nostalgiske kusin varit framme och angivit fel plats. Vi håller
till i Söderbymalmsskolan. Runt kl. 8:30 låser Emil upp och det första
gänget är där före kl. 9:00 och börjar bära ner bord till aulan och till
fastprisbord och servering. Kl. 9:30 startar inlämningen, kl. 11:00 startar
storauktionen – och sedan rullar det på. Kl. 16:00 har vi förhoppningsvis ropat
färdigt och det återstår bara lite städning och annat.

Hur som helst behöver vi hjälp av medlemmar (och anhöriga) i fiket, som
löpare, lottförsäljare, allt-i-allo och kanske som utropare. Kontakta gärna
någon i styrelsen. Vi låter en lista vandra runt på oktobermötet. Om man ändå
är där och ska köpa och sälja vill man ju som klubbmedlem att allt flyter
på bra. Och ni som säljer lite speciella saker får gärna göra
reklam för det på olika akvariesidor. Ni har ju intresse av att
köpare dyker upp.
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VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN

Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet

                                 

                                      

       4

             
        Klockbatteri byte 20:-

                    Välkommen
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              SENIORER                                           JUNIORER

Janne Söderberg 105 p Alexander Andreasson 18 p
Erland Wadsten 102 p Vincent Andreasson 14 p
Tyrone Lundström 101 p Jakob Slottensjö 13 p
Bernd Dinse   98 p
Patrik Hammarlund   98 p
Owe Salomonsson   98 p
Johan Sandstedt   97 p
Kent Andreasson   96 p
Emil Maier   93 p
Olle Dewe   92 p
Xerces Persson   89 p
Siv Bergström   81 p
Gunnar Bergström   76 p
Owe Olsson   76 p
Simon Stålgärde   73 p
Lotta Nyberg   64 p
Anette Dahl   63 p
Rose-Marie Andersson   60 p
Richard Baumann   43 p
Daniel Brodin   42 p
Tony Jansson   38 p
Damien Osmund   33 p Agneta Severinson 16 p
Hasse Severinson   19 p Peter Zetterberg 16 p
Ewa Klimczak   18 p Anneli Adonis 15 p
Lotta Slottensjö   18 p Diana Ekman 15 p

Arne Innerström   16 p Åse Eriksson 15 p

 DIN ZOOHANDLARE I HANDENS CENTRUM    

Fiskar, Smådjur, Tillbehör
Mon-fre    10.00-19.00

Lördag     10.00-17.00

Söndag     11.00-17.00
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ALLA SOM FYLLER ÅR

OWE
SALOMONSSON

DEN 13 OKTOBER

BO PETTERSSON
DEN 18 OKTOBER

STEFAN BERG
DEN 25 OKTOBER

Alex & vincent
andreasson

den 28 oktober
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SÖNDAG  7 OKT STORAUKTION I SPÅNGA

ONSDAG 10 OKT 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 10 OKT 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 23 OKT PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 9-2018

LÖRDAG 27 OKT STORAUKTION I ÖREBRO

LÖRDAG 10 NOV 12.00 STORAUKTION I HANINGE

ONSDAG 14 NOV 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 14 NOV 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 27 NOV PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 10-2018

     V Ä L -           M Ö T T

      25 ANNELI ADONIS  30 DIANA EKMAN  45 ÅSE ERIKSSON

       Albatrossv. 94             Eskilsv. 4D              Månstorpsv. 11

       136 66 Vendelsö          136 43 Handen           146 45 Tullinge

 Tel: 070-539 85 80       070-643 71 34          072-203 00 86
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ALLA SOM FYLLER ÅR

OLLE DEWE
den 30 oktober

HANS
SEVERINSON

den 30 oktober

ingrid
mårtensson

den 2 november

patrik
hammarlund

den 10 november
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Ordförande:   JOHAN SANDSTEDT 070/ 745 30 08

Kassör: EMIL MAIER 070/ 832 57 65

Vice Ordförande:   KENT ANDREASSON 070/ 264 23 83

Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32

Bibliotekarie: TYRONE LUNDSTRÖM 073/ 396 69 35

Klubbmästare: OWE OLSSON 070/ 875 76 61

Ledamot:   PATRIK HAMMARLUND 070/ 572 91 79

Ledamot:   SIMON STÅLGÄRDE 076/ 135 68 56

Suppleant: DANIEL BRODIN 073/ 600 44 18

Suppl. o Redaktör: BERND DINSE 070/ 752 47 46

HANINGE AKVARIEFÖRENINGS  ADRESS:
c/o Johan 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.


