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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

2



Onsdagen den 12 december 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 en

VIDEOFILM som 

HANDLAR OM........ sedan

FIKA MED TIPSTOLVAN som

JOHAN S. 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 AKVARIST TILL MÖTET!

VÄLKOMMEN     
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Hej medlemmar! 

Storauktionen är avklarad och om man beskriver den i ett rosarött
sken, så kan man ju framhäva att vi slapp jobba jättelänge. Och utan
det rosaröda skenet kan man konstatera att den blev mindre stor än
vi är vana vid. Vi var som bekant först ut med konceptet och vi har
haft många fina år. Verkligheten har dock ändrats en aning och i
tillägg finns det en hel del auktioner. I tillägg kan den varma
sommaren ha bidragit till att vi inte hade särskilt mycket räkor – och
en och annan fiskkull hade det säkerligen jobbigt i somras.

Många faktorer spelar säkert in och vi får givetvis se över hur vi
kan anpassa oss. Jag kan ju för egen del säga att jag det här året inte
hade en enda post till försäljning. Mossor och räkor brukar jag annars
sälja en hel del av – och förra året sålde jag också en hel del fisk. Det
här året bidrog jag inte alls.

Nog om det. Snart är det decembermöte – och då kommer tomten.
Så glöm inte ett paket med ett värde runt 50 kr (eller är det minst 50
kr?) för då får ni ett annat paket av tomten. Det blir nog film  och
givetvis akvarieprat, fika, tipstolva, mötesauktion (jag kanske har
något till salu) – och i tillägg lite DIY.

Väl mött och ta med er en  

akvarienörd till!

GOD JUL OCH
GOTT NYTT ÅR

4



November 2018
av Owe Salomonsson
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En del växter kan växa en aning okontrollerat, särskilt om fiskar hjälper till
eller vattenströmmarna. Och då ser de (växterna alltså) inte alltid så fina ut
som de skulle kunna. Mossor och sötvattenstång är två sådana växter.

Jag fick en liten idé, när jag ändå höll på och fixade och donade med
akvarierna. Nu blev det ju inte riktigt en julgran, men det kan man ju såklart
också få till. Jag antar att intresse finns för att veta hur det kan gå till, så jag
tänkte att jag visar det på decembermötet. 
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För 2019
Betalar ni helst före den

31 december 2018
Då får ni vara med om

Utlottningen av ett
PRESENTKORT PÅ 300:-

 

till

den 13 februari 2019
19.00 i Torvalla simhall

7



VÄLKOMMEN
TILL

KLUBBLOKALEN

Helgfria tisdagar 18.00 - ca 20.00
Klapperstensvägen 4 källarplanet

                                 

                                      

       4

             
        Klockbatteri byte 20:-

                    Välkommen
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GLÖM INTE ATT TA MED DIN
JULKLAPP (ca 50:-)

  TILL DECEMBER (JUL) MÖTET !
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OKTOBER  2018

Av Owe Salomonsson

Nu har det hänt igen. Det far väl minst 15 år sen sist. Jag har
vunnit på fisko. Förra gången var det några segelfensmolly jag
vann, nu var det några växter. Det känns ganska genant att vinna
eftersom det är jag själv som slumpvis drar lapparna i fiskot men
som tur är vinner jag ju inte så ofta.

Växterna jag vann var donerade av Bernd som ju har väldigt fina
växter i sitt akvarium i lokalen. Det var två arter, Ludwigia repens
och en små svärdsplanta.

Ludwigia repens är en
vacker växt med rödfär-
gade blad. Den växer i de
södra delarna av Nord-
amerika i grunda vatten,
både över och under vat-
tenytan vilket gör den
lämplig att ha i såväl
akvarium som palunda
rium. Ett palundarium är
ett sump marksterrarium,
d.v.s där man både har en akvariumdel och en övervattensdel.
Själv har jag tidigare haft Ludwigia i mitt sällskapsakvarium men
aldrig lyckats få dem att växa till sig ordentligt. Kanske bättre
lycka denna gång.
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“Små svärdsplantan indian red” har jag inte lyckats hitta artnamnet

på. I min bok ”Aquarium plants” listas inte mindre än 38 arter inom

släktet Echinodorus och eftersom boken trycktes 1977 kan man

förmoda att ännu fler arter tillkommit.

Jag har några dvärgplantor sedan tidigare i några lekakvarier där

de trivs ganska bra. Alla svärdsplantor kommer från Sydamerika 

och i mitt akvarium i vardagsrummet finns två väldigt stora

exemplar av svärdsliljor som dominerar växtsammansättningen.

Kanske har de nu blivit alltför höga och breda men de är ju

dekorativa och får väl ändå bli kvar ett tag till.
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Echinodorus “Indian Red”
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          SENIORER                                                                 JUNIORER

Kent Andreasson  11 p

Tyrone Lundström  11 p

Johan Sandstedt  11 p

Janne Söderberg  11 p

Simo Stålgärde    9 p           Lösning från sidan:5         

Olle Dewe    8 p      X,X,2,  1,2,1,  X,X,1,  X,1,2,

Lasse Lindblom    8 p

Emil Maier    8 p

Xerces Persson    8 p

Erland Axel Wadsten    8 p

Patrik Hammarlund    7 p

Tony Jansson    7 p

Owe Olsson    6 p

Richard Baumann    5 p

Siw Bergström    5 p

Gurra Bergström    5 p

Diana Ekman    4 p

Lotta Nyberg    4 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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November 2018
av Erland Wadsten

På månadsmötet i november vann jag månadens fisk, vilket var ett stim
med mycket vackra vitfenade rosentetror. I stället för att skylta med min
relativa okunskap om tetror i allmänhet och rosentetror i synnerhet,
beslöt jag mig för att utnyttja den konstnärliga frihet som råder i
föreningen, och i stället skriva något om en av mina absoluta favoriter,
nämligen:

Nordlig bergssvärdbärare
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Den nordliga bergssvärdbäraren är en gammal favorit som

infördes till Europa redan 1900, men då under namnet X.

montezumae. Under 1960-talet delades X. montezumae upp i

underarter, varvid den nordliga bergssvärdbäraren fick heta X.

montezumae montezumae. Det fick den heta ända fram till 1990,

då den fick sitt nuvarande vetenskapliga namn. Fisken är

uppkallad efter den aztekiske filosofen och krigaren

Nezahualcoyotl av Teceoco, som levde 1402 – 1472. Det är en

medelstor svärdbärare; hanarna blir 4 – 5 cm utan svärdet, och

honorna når en längd på 6 cm.

Inom akvariehobbyn förekommer två olika satammar av

bergssvärdbäraren; Ocampo och Rio El Salto. De här stammarna

ser lite olika ut; Ocampostammen är lite blåaktig med svarta

prickar och hanarna ar röd undersida, medan Rio El Salto har

tvärränder på sidorna och är inte lika färgglad. Dessutom

förekommer akvariestammar, som är en mix av dessa båda.

Fisken är lättskött och anspråkslös. Den trivs bäst i ett

artakvarium om minst 100 liter, och en temperatur på ca 25 grader.

Jag har provat att hålla arten tillsammans med guppy, men det är

inget jag rekommenderar. Guppierna verkar stressa svärdbärarna,

och dom mår inte bra. Ger man dom däremot ett eget akvarium

med lite hornsärv eller javamossa, så blir dom snart fler. Ynglen

växer långsamt, men vem har

bråttom? Hur som helst är detta

en f isk  jag  va rm t  v i l l

rekommendera!
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              SENIORER                                           JUNIORER

Janne Söderberg 147 p Alexander Andreasson 18 p
Tyrone Lundström 141 p Vincent Andreasson 14 p
Erland Wadsten 140 p Jakob Slottensjö 13 p
Owe Salomonsson 139 p
Kent Andreasson 137 p
Patrik Hammarlund 135 p
Bernd Dinse 134 p
Emil Maier 130 p
Olle Dewe 128 p
Siv Bergström 124 p
Xerces Persson 124 p
Johan Sandstedt 118 p
Simon Stålgärde 113 p
Gunnar Bergström 107 p
Owe Olsson 107 p
Lotta Nyberg   93 p
Richard Baumann   71 p
Daniel Brodin   61 p   60 p
Anette Dahl   63 p
Rose-Marie Andersson   60 p
Tony Jansson   55 p
Diana Ekman   48 p Arne Innerström 16 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
Lasse Lindblom   18 p Åse Eriksson 15 p
Lotta Slottensjö   18 p Sven Rex 13 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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Månadens Bonusfisk

Sill

”Sillen är salt och går i stim”, skrev Falstaff, Fakir en gång.
Och det stämmer nog, åtminstone så här i jultider då vi
gärna tar en sillmacka och en kall julmust till. Sillen blir dock
bäst om man lägger in den själv. Så här gör jag:

Du behöver:

6 st urvattnade saltsillfiléer

1 liten morot

5 – 6 cm purjolök

1 stor rödlök

5 – 6 lagerblad

2 tsk hela kryddpepparkorn

Lag:

1½ dl ättiksprit

3 dl strösocker

4½ dl vatten

• koka ihop lagen tills sockret löst sig. Låt svalna.

• Vattna ur sillfileerna genom att först skölja av dom i       
                      kallt vatten och sen lägga dom i nytt kallt vatten i ca 12  
                      timmar.

• Klappa sillfileerna torra i tidningspapper, och skär dom  
                      till gaffelbitar. Varva alla ingredienserna i en kruka eller 
                      liknande, som rymmer minst 1½ liter.

• Häll över lagen. Låt stå svalt i tre dagar.

Lycka till!

17



    
   

LÖRDAG   1 DEC AUKTION I UPPSALA

ONSDAG 12 DEC 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG 12 DEC 19.00 JULMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 25 DEC PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 1-2019

ONSDAG  9 JAN 18.00 STYRELSEMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

ONSDAG  9 JAN 19.00 MÅNADSMÖTE I

TORVALLA SIMHALL

TISDAG 27 JAN PRESSTOP TILL

HAFNVARISTEN 2 2019

     V Ä L -           M Ö T T

27    ERIK ÅHLANDER   39    ARIGAN ENKH

     Gideon Hylèns Väg 16         Lillhagsvägen 24

         41 45 Huddinge        124 76 Bandhagen

      tel: 070-225 27 16        tel: 073-396 66 86
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ALLA SOM FYLLER ÅR

ANETTE DAHL
den 1 december

SVEN REX
den 6 december

ERIK ÅHLANDER
den 14 december

DANIEL BRODIN
den 15 december

JOAKIM JANSSON
den 25 december

ARIGAN ENKH
den 31 december
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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.


