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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 2019
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Onsdagen den 10 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 heter

SNILLEN SPECULERA och det är vi som skall

göra detta speculerande. 

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 alla medlemmar

Så var det dags att knåpa ihop en sida till tidningen igen.  

Bernd ringer och morrar nåt om deadline, så det är bara att ta
skeden i vacker hand och skriva något. 

Nu har vi bara tre möten kvar för vårsäsongen och Janne Söderberg

som skulle hålla föredrag om odling var tvungen att backa ur. Så vi

stoppar in SNILLEN SPECULERAR igen, Ett lite annorlunda typ av

interaktivt möte. Vi har kört det med jämna mellanrum sedan några år

tillbaka.

 För er som är nya så kan jag berätta gången och anledningen för denna

aktivitet. Klubbens syfte är att sprida kunskap om vår hobby, står t o m

i stadgarna och det finns en stor samlad kunskap hos klubbens

medlemmar och med Snillen spekulerar så släpps kunskapen loss som

vid ett hingstutsläpp.

Det går till så här, nu är vi tillbaks i småskolan, man räcker upp handen

när man har en fundering man vill ha ett svar på. Man blir ombedd att

ställa sin fråga (inga frågor är för dumma). En mycket sträng ordförande

(jag) bollar frågan vidare endera till den som räcker upp handen och vill

svara eller så blir någon utsedd att svara. Och vi andra håller truten på

oss. Någon kanske vill fylla i och komplettera svaret vilket naturligtvis

är OK. Men då med handuppräckning som start. 

Så mina vänner knåpa ihop frågor att ta med sig till detta möte, det kan

mycket väl bli den bästa kunskapsladdning ni kan få. 

Välkomna allihop.
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Mars 2019
av Tyrone Lundström
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Typisk snille

Månadsmöte 10 april

Mötespunkterna kommer att hållas som vanligt förstås.

Vi hoppar denna gång över föredragshållare och tänker köra en frågor
och svarskväll.

Det innebär att du kan ta med dig alla frågor och funderingar du
har kring hobbyn och ställa dom på mötet.

Dom som tror sig veta svaret räcker upp en hand och herr ordförande
delar ut ämnet till den personen han anser är lämplig att svara. Detta
Borde resultera i flera ko...rta föredrag,  så att man inte hinner somna.

 Om någon tror sig kunna tillfoga mera till ämnet, så sker det med
samma princip, dvs en handuppräckning.

Den som inte följer
handuppräckningsprin
cipen får skriva två
art ik lar t i l l  HAF
kvaristen!

Alltså ta med alla frågor
och svar du har runt din
hobby till mötet så får vi
se vad det här kan ge.

Det finns en stor och
gedigen kunskap inom
klubben som kommer att
märkas denna kväll.

Välkomna 

6



På en Spångaauktion  kom jag över en faksimilutgåva
av den första årgången av tidskriften Akvariet från 1927.
Jag kommer då och då att återge några pärlor ur denna
skattkammare. Jag återger dem ordagrant, för att ni ska
få den rätta stämningen.

                                         Här är den andre:

av
?

I denna månad tager odlingen av alla fiskarter vid på allvar. Det gäller därför

att anskaffa avelsdjur. Härtill bör man knappast använda s.k. paraddjur, enär

dessa i regel äro för gamla. Den, som vill lägga an på odling av levandefödande

tandkarpar, måste sörja för tät beplantning och lågt vattenstånd, så att ungarna

kunna undkomma sina rovgiriga föräldrar. Såsom lämplig växt kan nämnas

Ceratophyllum , som endast behöver läggas i vattnetoch ej stickas ned i

sanden. Nitella och Utricularia minor äro också bra. - Till en hane av

levandefödare kan man lugnt sätta 5 – 10 honor. Övriga fiskarter böra gå

parvis, utom några arter, där man bör sätta 2.

 

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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Om man kort glömmer kylan och ser till det akvaristiska, så har

HAF-våren startat fint. Höstens storauktion var inte precis den

bästa, men å andra sidan kan ju inte varje auktion vara den bästa.

Den här var dock inte ens nära toppskiktet. 

Inför vårens loppis företog vi en ändring, som vi faktiskt har

pratat länge om, nämligen att som sista klubb överge den gamla

SASK-överenskommelsen och sänka provisionen till 20 % och även

sänka provisionen för aktiva HAF-medhjälpare till 15 %. Aktiva

medlemmar är viktigt för en förening och det här kan vara ett

lämpligt incitament. Vi får hoppas att det här ger ringar på vattnet –

och jag ser fram till den dagen vi får tacka nej till medhjälpare. 

Vi kan endast i liten grad påverka vad som säljs och jag tyckte att

det var ett fint utbud. Det är ju en hel del gott och blandat som säljs.

Om det exempelvis fanns några Panagrellus redivivus (ni får googla

själv) vet jag inte, men det är ju å andra sidan något som inte gläder

alla. Normalt brukar jag nöja mig med resterna, men den här gången

ställde jag mig i kön och fick mig en påse CW009 (a.k.a. ”Green

Laser” eller ”Peru Green Stripe”, ni får googla själv). Det fanns en

hel del annat smått och gått, men jag tänkte på min plånbok och

mina medakvarister och släpade med mig HAF:s unge och pigge nye

ordförande till en av kassorna och registrerade mitt köp som övning

inför anstormningen. 

Utbudet var fint, men vad som absolut saknades var vår

pensionerade lärare från Trångsund och en tvåbarnsfarsa från

Brandbergen, både personligen och deras poster. Och ytterligare nå-

-
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gra säljare saknades nog. Kl. 12 var det redan hyfsat lugnt och runt
kl. 13 avslutade vi det hela och påbörjade städning och utbetalning.
Mina CW009 var runda och glada när de kom hem till mig och det
tog ett par dagar innan de började komma igång med ätandet hos
mig.

För min del får jag säga att det var en lyckad loppis och jag vill passa
på att tacka alla HAF-medhjälpare, säljare och köpare för en lyckad
halvdag.

Några dagar efter storauktionen var det dags för månadsmöte och
den här gången valde vi att ses i Janne Westers butik vid Mariatorget.
Det blev ett trevligt samkväm, utan något egentligt program, bortsett
från den alltför enkla men obligatoriska tipstolvan. 

Det fanns många akvarier och burkar att titta i och mer än en
HAF:are passade på att köpa fiskar eller växter. Jag stod länge och
tittade på ett gäng Corydoras bilineatus (vi tror att det är den arten
i alla fall). De var oskygga och harmoniska och arten har varit en fin
blickpunkt i just det försäljningsakvariet under en väldigt lång tid, så
köpet kanske inte var superspontant. Nu går de med mina CW009
och är faktiskt väldigt skygga. Jag hoppas att det bättrar sig med
tiden. Mina CW009 är i alla fall inte skygga.

Summa summarum var det en fin kväll.
Kul att så många dök upp. Ett stort tack till
Janne Wester, som lät oss komma på besök.
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          SENIORER                                                                 JUNIORER

Johan Sandstedt  11 p

Kent Andreasson  10 p

Xerces Persson    9 p

Owe Salomonsson    9 p

Erland Axel Wadsten    9 p       Lösning från sidan: 5        

Leo Bergström    8 p 1,2,1,   2,X,2,   2,X,X,   X,1,X

Sven Rex    8 p

Patrik Hammarlund    7 p

Emil Maier    6 p

Diana Ekman    3 p

Jan Lundgren    2 p

                Gäster:

Micke Möller    8 p

Agnes    3 p

  

                                               Lövåsvägen 40 Bromma

                     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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December 2018
av Siw Bergström

fläckig pansarmal

ingår i familjen Callichthyidae. 

Härstammar från nedre delen av Paranàfloden i Sydamerika. Storlek: max 7 cm. De

är fredliga bottenmalar som trivs i välplanerade sällskapsakvarium med många

gömställen och syrerikt vatten. Vill leva i stim på minst 5 - 6 stycken. Honan är

tjockare än hanen som har längre och spetsigare rygg och bröstfenor. Föda: äter

överbliven mat på botten. Vid odling kan vattenbyten och sänkt temperatur bli en

utlösande faktor. 2 hanar och en hona i lekakvariet, där hon lägger ägg på olika

platser i hela akvariet. Kan även leka i sällskapsakvarium. Gör mycket nytta i vårt

sällskapsakvarium och ett trevligt inslag.

        Siw    
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LÖR-SÖN 6-7 APRIL GUPPYSHOW I

SÖDERMALMS AKVARIEAFF.

ONSDAG 10 APRIL 19.00 MÅNADSMÖTE

 TORVALLA SIMHALL

TISDAG 23 APRIL PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 2019-05

LÖRDAG 27 APRIL 11.00 STORAUKTION I ÖREBRO

ONSDAG  8 MAJ 19.00 MÅNADSMÖTE

 TORVALLA SIMHALL

TISDAG 28 MAJ PRESSTOP TILL

HAFKVARISTEN 2019-06

     V Ä L -           M Ö T T

16 Tony Wikström 59 Janet Gode

     Hortonomvägen 3      Bokstigen 7
     141 69 Huddinge            137 34 Västerhaninge
   Tel   070-679 67 09               Tel 076-714 95 58

11  Jan Lundgren 63  Leo Bergström

         Badstigen 4       Siljansvägen 34
  141 39 Huddinge         120 55 Årsta
 Tel 076-899 82 42     Tel 076-568 62 29 
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ALLA SOM FYLLER ÅR

KENT ANDREASSON
DEN 10 APRIL

OWE OLSSON
DEN 16 APRIL

JOHAN SANDSTEDT
DEN 16 APRIL

JANNE SÖDERBERG
DEN 19 APRIL

SOMWANG BERG
DEN 4 MAJ
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Ordförande:   TYRONE LUNDSTRÖM 073/ 396 69 35

Kassör: EMIL MAIER 070/ 832 57 65

Vice Ordförande:   KENT ANDREASSON 070/ 264 23 83

Sekreterare: LOTTA NYBERG 073/ 969 50 32

Bibliotekarie:

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.


