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Andra(s) koiaktiviteter  

Viktigt! Håll din e-postadress uppdaterad!  
Mellan tidningsutgivningarna är det e-post och 
hemsida som gäller. 
Håll koll på hemsidan inför dammbesök om nå-
gon uppgift ändrats. Vi mejlar en påminnelse in-
för varje besök. 

Årets planering i koiklubben 
Maj 
20 maj kl 11–16 Koidag hos Sävne Koi, Heby. 
Juni 
17 juni kl 11–16 Koidag hos Garden Aquatica,  
Haninge. 
Juli 
2 juli kl 11 – Thomas och Anki Engebratt, Vendelsö.  
Kl 13 – Gabriella och Tommy Hermansson, Tyresö. 
Kl 15 ‒ Bo och Susanne Jakobsen, Tyresö. 
16 juli kl 13 – Christina och Hans Hebert, Lidingö. 
Planer på en Täby-damm senare samma dag; har ej 
fått bekräftat när tidningen går i tryck. Håll utkik på 
hemsidan! 
Augusti 
5 augusti kl 13 prel – Marianne Lönnmo och Sune 
Renström, Nyköping. Ytterligare aktivitet planeras. 
26 augusti besöker vi Lars-Arne Larsson i Östervåla 
och Nils-Erik Ekegren i Tierp. Klockslag kommer på 
hemsidan och via mejl. 
September 
Vi hoppas  finna två dammar vi kan besöka i septem-
ber. Kan du ta emot besök? Hör gärna av dig till  
info@koiclubsweden.se + håll koll på hemsida och 
mejl. 
21 september – styrelsemöte. Något du önskar att vi 
tar upp? Hör av dig! 

11-12 juni: Koi Expo Berlin 
www.koiexpo.de 
25-26 juni: BKKS National Koi Show, 
www.thenationalkoishow.co.uk 
24-25 juni: Belgian ZNA Koi Show 
www.belgiankoisociety.eu 
18-20 augusti: Holland Koi Show 
www.hollandkoishow.nl 
26-27 augusti: North of England Koi Show 
www.northeastkoiclub.co.uk 
30 sept-1 okt: Birmingham & West Midlands Koi Show 
www.birminghamandwestmidlandskoisociety.com 

I nästa nummer... 

...får vi se hur det 
har gått för Ker-
stin och Thomas 
som flyttade en 
hel trädgård. 

...och hur långt 
Olof Olsson har 
kommit med 
dammbygget i 
ett dike. 

Upprop. Tycker du att något bör hända i Göteborg med 
omnejd? Då är du välkommen på Koifika i juni och 
snacka koi med andra medlemmar. Sänd ett mejl till  
Bo Olsson och anmäl ditt intresse: glj466j@tninet.se. 

Koifika i Göteborgsområdet? 

Vad har hänt sen sist?? 
Bilden är från 
Nyköping 2015 när 
Marianne och Sune 
just hade börjat 
med sin damm i 
berget. 
   Nu är allt klart! 
Följ med till Nykö-
ping den 5 augusti 
och se resultatet. 
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Det blir en rapport om de 
två koidagarna också. 



 

 
Omslagsbild: Veronikas damm, Riala. Foto: Sören Wallinder. © Koi Club Sweden och respektive författare/fotograf. 
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Ordföranden har ordet Koi Club Sweden 

Styrelsen 
Ordförande och ansvarig utgivare  
för tidningen: Britt-Marie Wallinder, 
Skansvägen 14, 136 70 Vendelsö. 
E-post: bm.wallinder@telia.com  
Vice ordförande: Patrik Martinell.  
Kassör: Martin Franzén.  
Sekreterare: Christina Lindström . 
Ledamöter: 
Theres Andersson, Barbro Eriksson och  
Anita Wärme. 
Suppleanter: Kjell Lindström,  
Sören Wallinder, webbmaster, och 
Christina Jacobsson, redaktör.  
E-post:  chris.jacobsson@comhem.se   
Revisorer: Roland Olsson, Nils-Erik Ekegren. 
Ersättare: Richard Mauritzon. 
Valberedning: Björn Karlsson, Sten Remahl. 
 
Organisationsnummer:  802405-4093 
PlusGiro:   123 25 62-7 
Hemsida:  www.koiclubsweden.se 
E-post:       info@koiclubsweden.se 
 
Medlemsavgiften är 250 kr  
per år och familj. 
Klubbens plusgiro är 123 25 62-7. 
Ange ditt namn, adress, telefon och e-post-
adress eftersom ett av syftena med klubben 
är att skapa ett kontaktnät av koivänner. 
 
Tidningen  
kommer med 4 nr per år och ingår i med-
lemsavgiften. Den skickas utan kostnad till 
föreningens medlemmar. Den säljs även vid  
föreningens olika evenemang och kan också 
rekvireras från: info@koiclubsweden.se.  
Kostnad för icke medlemmar är 65 kronor 
per nummer. 

Planerad utgivning av tidningen 2017  
är mars, juni, september och december.  
Manusstoppen infaller den 14 februari,  
16 maj, 15 augusti och 14 november. 

www.koiclubsweden.se 

Hej alla Koi-medlemmar! 
I förra numret skrev jag att 
vintern snart skulle vara  
över så att vi får njuta av  
våra koifiskar igen. Om jag  
hade anat! När detta skrivs  
i slutet på maj stämmer  
det förhoppningsvis bättre,  
men i år vet man aldrig…   
Sedan sist har vi hunnit ha  
årsmöte och vi har beman- 
nat trädgårdsmässan. Mer om den på annan plats i tidningen. 
Tyvärr får vi ställa in resan norrut i år på grund av sjukdom 
men hoppas kunna återkomma till den. Planering av årets 
dammbesök pågår och de flesta är nog klara tills tidningen 
kommer ut. Se kalendern på sid 23 och kolla hemsidan för de-
taljerna. 
Det finns några platser kvar till Japan-resan i oktober. Sista 
anmälningsdag är 20 juni, några dagar efter koidagen den 17 
juni på Garden Aquatica.  
Hör av dig till olle@gardenaquatica.com om du vill åka med. 
Hur det har gått på våra två koidagar, den 20 maj och 17 juni, 
berättar vi i nästa nummer. Hoppas riktigt många kommer! 

Britt-Marie                                       www.koiclubsweden.se 

Till Japanresan i oktober är hittills  
18 deltagare anmälda. Vi kan vara 24 
i gruppen, så välkommen in med din 
anmälan! 
   Samling i Tokyo den 14 oktober. För 
närmare information, kontakta 
olle.gardenaquatica.com . 
Sista anmälningsdag är 20 juni. 

Några platser kvar till Japan! 

Välkommen till koidagen 17 juni! 
Kom ihåg koidagen hos Garden Aquatica den 17 juni. Njut av den 
vackra trädgården, lyssna till vattenfallet och träffa koifolk. Fikar 
gör vi i caféet. Passa på att fråga om Japanresan. 
   I år prövar vi att ha koidagar hos två av våra sponsorer. Vi ses! 

På www.Koibutiken.se och under 
Fri fraktkategorin finner ni fler produkter med fri frakt.

.

0486-21404 & 0738-320577

Förr eller senare blir det läckage!
Dessa produkter hjälper. Stänger av pumpen 

automatiskt. Kan larma. Går att göra det mesta!
Perfekt till trumfilter och backspoling

Automatiskt vattenbyte.

Biochips med en yta 3-4 ggr större än 
k1 media. 
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Styrelsen efter årsmötet, från vänster: Kjell Lindström, Anita Wärme, Sören Wallinder, Britt-Marie Wallinder, Patrik Martinell, 
Christina Jacobsson, Theres Andersson, Martin Franzén, Barbro Eriksson, Christina Lindström. 

Koiklubbens årsmöte hade vi, som  de senaste 
åren, i Vendelsö bygdegård. Där var vi drygt 30 
medlemmar  som närvarade. Ny styrelse valdes, 
som konstituerade sig direkt efter årsmötet, och vi 
åt läckra pajer från pajbagarna Anita, Barbro och 
Britt-Marie. Därefter kaffe med kaka från Birgitta. 
   Förgäves väntade vi alla på det utlovade besöket 
från Statens veterinärmedicinska anstalt som lyste 
med sin frånvaro! 
   Olle Fernström från Garden Aquatica berättade 
utförligt om Japanresan i oktober och fick genast 
ytterligare några anmälningar. 

Text: Christina Jacobsson, foto: Lars Norling Årsmötet den 12 mars 

Nya styrelsen 
Britt-Marie Wallinder, ordförande 
Patrik Martinell, vice ordförande  
Martin Franzén, kassör  
Christina Lindström, sekreterare. 
Theres Andersson, Barbro Eriksson och Anita Wärme,  
ledamöter. 
Suppleanter: Kjell Lindström, Sören Wallinder, webbmaster, 
och Christina Jacobsson, redaktör.  
Revisorer: Roland Olsson, Nils-Erik Ekegren.  
Ersättare: Richard Mauritzon. 
Valberedning: Björn Karlsson, Sten Remahl. 
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forts. dammbygget i Knivsta 

September 2016. 
Sensommarbild, 
växter och fiskar 
mår bra efter en 
varm sommar. 
Dammbyggarna 
har fått vila och 
hunnit njuta av 
livet kring dam-
men. 
Och koiklubben 
har fått komma 
på besök och  
njutit de också. 
Tack för det!  

Forts. augusti 2015. Planteringar skulle göras på båda sidor om 
vattenfallet och stora stenar skulle knyta ihop allt ‒ tur att vi fick 
låna maskiner. April 2016. Under våren fortsatte arbetet med 

vattenfallet och planteringarna runt det. Vi tätade 
och gjöt för att få vattnet att rinna som vi ville. 
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Hej alla medlemmar! Ni besöker väl vår hemsida 
www.koiclubsweden.se med jämna mellanrum för att se 
vad klubben har för aktiviteter och eventuella ändringar i 
sista minuten inför dammbesöken? 
   En annan bra sida att titta på då och då är Köp/sälj ‒ där 
finns mycket se: begagnade dammprylar som någon inte 
längre behöver men kan passa bra till någon annan. 
   Det finns också fiskar att köpa, tyvärr kan det bli för myck-
et arbete med fiskarna ibland på ålderns höst eller så flyttar 
man och då vill man att fiskarna ska få ett nytt och bra hem. 
Fiskarna är ju lite av våra ögonstenar och vi vill dem ju bara 
väl, även när vi själva inte kan ta hand om dem längre. 
Just nu finns följande till salu 
 Fina och välgödda koi och guldfiskar söker nytt hem, finns 
i Ekeby utanför Helsingborg. Bilder på hemsidan. Hör av dig 
till Mona, tel 070-5483177. 
 Fisk till salu, 7 st 30 cm koi söker nya ägare.  
Kontakta Micke: 070-6348319. 
 Snart kommer det in fler fiskar till salu; Millis vill sälja sina 
fiskar. De är väldigt tama och äter gärna ur handen. Många 
stora och halvstora fiskar. Bilder och mer information kom-
mer inom kort på hemsidan. De finns i Tillberga utanför 
Västerås. Tel 070-6678030. 

Är det någon koi eller en dammpryl som legat och samlat 
damm och ni inte behöver längre ‒ lägg in en annons på 
hemsidan. Det är gratis för privatpersoner. Mejla till 
info@koiclubsweden.se så lägger vi in på hemsidan! 

Köp & sälj på hemsidan Text och foto: Richard Mauritzon 
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forts. dammbygget i Knivsta 

Maj 2015. På våren satte vi fart 
med att göra dammkanter, bygga 
brygga och en spång. Vi hängde på 
låset till Sävne Koi när han öppnade 
för säsongen och var mycket nöjda 
när vi kom hem med två störar 
eftersom Kristofer tycke det var för 
kallt för att köpa koi första helgen i 
maj. Redan nu kom vi på att vi ville 
bygga ut dammen för att få vatten 
under spången. Ändringen gjordes 
direkt. 

Augusti 2015.  Under sommaren 
arbetar vi vidare och får mer klart 
och flera koi. Äntligen hinner vi 
njuta av allt fint. 

Forts. augusti 2015. 
Under sensommaren 
börjar vi bygga vatten-
fallet. En hel del tungt 
jobb med stora stenar. 
Stora stenblock borra-
des och spräcktes med 
kilar eftersom inga 
plana stenar fanns i 
närheten. Vi har 
dammduk, skyddsduk 
och cellplast under  
stenarna. 

Text och foto: Cathrine och Tomas Håkonsen 

Kšp ett smycke fšr din trŠdgŒrd. Fina munblŒsta glas pŒ metallpinne. €ven Þna djur och koiÞskar 
som passar Þnt i trŠdgŒrden. 

www.artingarden.se

Besšk oss gŠrna i vŒr trŠdgŒrd i Åhus. Se šppettider och adress pŒ vŒr hemsida.
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forts. dammbygget i Knivsta 

Forts. augusti 2014. Skyddsduken kom på 
plats innan dammduken kom hem. Kristofer 
på Sävne Koi har varit behjälplig med mäng-
ning (beräkning av storlek) av duk och dimen-
sionering av pumpar och filter. Vi byggde ett 
teknikhus intill det blivande vattenfallet plus 
ett vattenmagasin överst i vattenfallet på 
cirka 1 kubik av lecasten som kläddes invän-
digt med duk. 

Forts. augusti 2014. Som tur var fick vi stor hjälp när vi skulle 
lägga ut dammduken. Den var inte så lätthanterlig: 12 x15 
meter. 

Forts. augusti 2014. Vi ville ha en stor 
sten med mossa för att få känslan av na-
turlig karaktär i dammen. Vi förberedde 
med dubbla cellplastskivor för tunga 
kostruktioner, med svart markduk på som 
skyddsunderlag mot duken. 

September 2014. Vi fyllde dammen, 
testade filtrering och planterade 
några växter. 

forts.  
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Text: Christina Lindström, foto: Christina L, Sören W Trädgårdsmässan 2017 

Årets Trädgårdsmässa med närmare 400 utställare hade 
temat Frodigt och roligt.  Det var fantastiskt att se all upp-
finningsrikedom som blandades med praktiska redskap för 
trädgård. 
   Naturligtvis hade Koi Club Sweden även i år en monter 
där vi visade upp vår förening.  Montern drog till sig 
många människor i alla åldrar. 
   Under tisdagen den 4 april och onsdagen den 5 april job-
bade vi intensivt med att få vår monter klar. Det lades 
friskt grön matta, hängdes gardiner och en tv-skärm mon-

terades upp på väggen. Därefter monterades en stor balja. 
Runt den ett staket som därefter bättringsmålades lite på 
plats.   
Kristofer Pettersson från Sävne Koi och personal från mäs-
san tog prover från det vattenutkast som skulle användas 
för att fylla vatten till dammen i montern. Vi minns med 
förskräckelse det som inträffade 2015 då flera fiskar dog 
på grund av kopparhalten i vattnet. Sent på kvällen, efter 
att alla utställare lämnat lokalen, fyllde personalen från  
mässan dammen till önskad nivå. 
   På onsdagsmorgonen den 5 april mättes temperaturen i 
vattnet och senare på dagen kom Kristofer med fem fina 
koi i varierande storlek. Vår monter var nu färdig för öpp-
ningen dagen efter. 

I år hade vi lite 
nättare mon-
termaterial och 
damm än tidi-
gare för att vi 
skulle slippa 
bära så tungt. 
 
 

Disken var förr om åren ett akvarium. 



 

 

forts. trädgårdsmässan 

Torsdag morgon den 6 april slog mäs-
san upp dörrarna. Vi som arbetade på 
mässan bemannande vår monter med 
fyra personer i två arbetspass per dag.  
   Många som kom och besökte oss frå-
gade efter de vattenhyacinter som vi 
sålt under tidigare år och som dragit in 
mycket pengar till Koi Club Sweden.  
Tyvärr så får vattenhyacinter inte säljas 
längre enligt en EU-förordning. Så i år 
sålde vi endast algmedel i vår monter 
och förstås medlemskap. 
   Många som besökte montern hade 
frågor. Vad åt fiskarna? Hur förvarade 
man dem på vintern? Hur mycket växte 
fiskarna per säsong? Vad kostar de? 
Men de hade också frågor om sjukdo-
mar, foder och filter.   
  Många verkar gå i tankarna att bygga 
damm i trädgården. Mer än trötta blev 
vi dock på den ständigt återkommande 
frågan om fiskarna gick att äta! 
Vi som bemannade montern upplevde torsdagen som en 
mycket bra dag ur besöksantal. Sämre blev det dock på 
fredagen den 7 april då antalet sjönk med nästan 2 000 
personer mot förra året. För på fredag eftermiddag den  
7 april inträffade det fruktansvärda terrorattentatet på 
Drottninggatan.  
   Klockan 15.00 informerades mässbesökarna i högtalarna 
om att all kollektivtrafik var inställd. Detta innebar att såväl 
tunnelbana, pendeltåg som bussar stod still. Många besö-
kare stod plötsligt med många inköp från mässan och 
visste inte hur de skulle komma därifrån. Dessutom be-
stämde mässan att man skulle stänga 1 timme tidigare än 
ordinarie stängningstid. 
På lördagsmorgonen möttes vi av rigorösa säkerhetskon-
troller för att få komma in på mässområdet. Köerna var 
tidvis långa, över 1 timme. Om det var detta som påver-
kade besöksantalet eller om det var den allmänna stäm-
ningen efter det som inträffat vet vi inte, men såväl lördag 
som söndag sjönk besöksantalet drastiskt vilket naturligt- 

vis märktes i mässhallarna. Totalt sjönk antalet mässbesö-
kare från 52 491 2016 till 41 437 2017 ‒ totalt över 11 000 
besökare färre i år. 
   På söndag kväll den 9 april var det så dags att packa ihop 
vår monter. Ett antal medlemmar demonterade montern i 
rask takt. Det gick mycket smidigt och var gjort på ett par 
timmar. 
   En liten sammanfattning av de fyra mässdagarna: 
Mässan är en otrolig inspirationskälla för alla oss som tyck-
er om trädgårdar och allt annat som kan innefattas i en 
trädgård. 
   Besvikelsen hos våra besökare över att vi inte hade några 
vattenhyacinter att sälja var stor och många hade svårt att 
förstå beslutet som EU tagit eftersom vattenhyacinterna 
inte ställer till de problem här i Sverige som de gör i var-
mare länder.  
   Tyvärr så värvades inte heller så många medlemmar som 
förra året men kanske detta delvis berodde på det mindre 
antalet besökare. 
   Trötta lämnade vi mässområdet men ser redan fram  

    emot nästa Nordiska Trädgårdar 22-25 mars 2018. 

Tyvärr har vi ingen bild på 
Kristofers fina koi ‒ alla i 
montern verkar ha haft an-
nat för sig än att fotografera 
dem... 
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Text och foto: Cathrine och Tomas Håkonsen 
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Dammbygget i Knivsta 

Augusti 2013. Startskottet för dammbygget började med 
att cirka tio (!) stora granar fälldes. Visionen var ett bygga 
en naturlik damm mot berg i dagen. Vi sprejade en linje 
som skulle utgöra planen inför grävandet. 

Forts. augusti 2013. Vi började med att provgräva med en 
traktorgrävare för att se om det ens gick att komma ner 
eller om det var berg under ytan. Vi hade lite tur, vi kom 
ner till och med ett djup på 1,6 meter. Alla schaktmassor 
blev en stor hög med moränjord och sten. 

Augusti 2014. Ett år senare hade vi hunnit bygga växthuset 
bredvid dammen och äntligen har dammen fått en färdig 
form med hyllor för växter. Den stora schakthögen som 
växte fram från dammhålan beslutades bli ett vattenfall.  
För att hitta en form för vattenfallet att utgå ifrån byggdes 
en ram i virke. 

Forts. augusti 2014. Eftersom vi förstått att det är svårt att 
kunna limma dammduken mot ett berg så följde vi tipsen 
från andra medlemmar: att mura en kant där dammduken 
kunde vikas runt. Sedan lade vi ett sandlager på cirka 10 
cm i botten. 
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Dammbesök i Knivsta i september 
Redan 2014 hade klubben kontakt med Cathrine och  
Tomas eftersom de höll på att bygga sin damm. Men 2015 
blev det inte av att besöka dem, troligen på grund av att vi 
hade ovanligt många besök det året och att det var svårt 
att få ihop det rent geografiskt. 
   Men förra året! Och vilken rejäl tomt: 3.000 m2 kuperad 
och med skogen direkt utanför. Det var till och med så att 
skogen stod omedelbart utanför huset när de flyttade dit. 
Så bland det första de gjorde var att fälla ungefär 30 stora 
granar. 
   

 

   Och vilket mäktigt vattenfall! Fantastiskt fint uppbyggt 
med stora flata stenar. Det skapade både ett härligt ljud 
och en mäktig syn. Avundsjuk blir man. 
När vi träffade Cathrine och Tomas på dammbesöket i sep-
tember frågade vi om de möjligen hade några bilder av 
själva bygget av dammen, något vi kunde få visa i tidning-
en? Jovisst, de hade dokumenterat varje steg och delade 
gärna med sig. Säkert kan deras vedermödor inspirera! 
   Nu får de själva visa och berätta på kommande sidor: 
”Dammintresset för oss började på allvar våren 2013 efter 
att vi blev medlemmar i Koiklubben på trädgårdsmässan. 
Vi hade året innan provgrävt intill berget där vi ville ha vår 
damm och konstaterat att det kommer att fungera. Men vi 
hade inga kunskaper om hur man anlägger en damm, så 
arbetet satte fart efter att vi hade deltagit på ett antal be-
sök hos andra medlemmar under sommaren 2013.” 

En portal med Zilga blå 
vindruvor. Tomas och Cathrine. 

Damm- och filterfakta 
Total vattenvolym är cirka 40 kubik, yt-
mått cirka 70 kvm. Djupet är 0,5 m på 
grundaste stället och 1,6 m på det dju-
paste. 
Filter: Oase Biotec 36 screenmatic  
+ skimmer. 
Filterpump: Oase Aqua Max Eco Twin 
30000. 
Vattenfallspump: Pondteam Superflow 
Techno Pro 20000. 
UVC-ljus: Oase Bitron 110 W. 
Fiskarna är kvar i dammen på vintern. 
Dammen täcks med två lager bubbelplast. 
Luftpump är igång och värmekabel på 
botten. 
En häger åt upp en stör förra sommaren. 
När klubben är på besök finns i dammen 
20 st koi, 2 störar och 1 guldid. 
‒ Något de skulle göra annorlunda med de 
erfarenheter de har nu?  
‒ Det skulle i så fall vara bottenavlopp för 
större valmöjligheter av pumpar och filter. 

Många små fina och kluriga detaljer överallt, egenhän-
digt gjutna betongbord, små rostiga figurer, behållare 
med växter… 

Växthuset har underbart 
högt i tak, 3,6 meter, och 
två av väggarna består av 
tegel. Tänk att slippa kapa 
tomaterna på höjden… De 
vackra fönstren är åter-
vunna från ett nedlagt 
sjukhus. 

Foto denna sida: Sören Wallinder 

forts. 
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Text: Britt-Marie W, foto: Sören W och Roland O Återbesök i Kårsta i augusti 

Lördag den 20 augusti var koiklubbens medlemmar bjudna 
på tre intressanta besök: ett i Vallentuna och två i Riala. 
Vädergudarna visade sig från sin allra bästa sida med strå-

lande sol och lagom värme Det var ett 40-tal medlemmar 
som mötte upp denna dag för att titta på fiskar och dam-
mar och få tips och råd av varandra.  

Det första besöket var i Kårsta, Vallentuna, hos 
Anette och Sten. För två år sedan var vi på besök 
hos dem (5/2015). Då hade de blivit med damm 
när de köpte huset. I dammen fanns både koi 
och guldfiskar.  
   Anette gick med i koiklubben för att få råd och 
hjälp med hur man skötet fiskarna. Damm- och 
fiskintresset blev en ny hobby. Nu har Anette 
och Sten byggt ut trädäcket runt dammen och 
har fått flera fina platser där de kan sitta och 
titta på fiskarna och njuta av vattenporlet från 
vattenfallet.  
   Fiskarna har också fått namn som Mozart, Be-
ethoven ,Elvis, Fantomen, Bröderna Selin m.m. 
Anette berättade att i dammen simmar nu ett  
20-tal koi och ett 10-tal guldfiskar. Alla ser ut att 
trivas bra.  
   Bredvid dammen finns ett teknikhus. Föregå-
ende år renoverades huset och filtersystemet 
byttes ut och det är nu lätt att sköta. Vattnet 
rinner från reningsverket till en liten damm 
högre upp och via ett vattenfall ned i stora dam-
men. Anette har också planterat många fina väx-
ter runt dammen och i den lilla dammen. 
   Dammen är byggd med gummiduk och rymmer 
16 kubikmeter vatten och är 0,5 -1,5 m djup. 
Innan vi åkte vidare bjöds vi på kaffe och snittar. 
Fiskarna är kvar i dammen över vintern. Där 
växer både liljor och näckrosor. 

I teknikhuset (till höger på stora 
bilden) finns EconoBead-filter med 
förfilter Dirty Harry och Superflow 
Techno Pro 20000-pump.  

Vattenfallet ger avkopplande ljud. 
Värdparet. 
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forts. Riala Veronika och John 

Hur går ett dammbesök till? 
Många av dammbesöken börjar plan-
eras redan under trädgårdsmässan på 
våren. Flera av de som blir medlem-
mar brukar tycka att det är kul med 
ett besök. Man får ju många tips när 
det kommer ett gäng entusiaster på 
besök och man kan passa på och fråga 
om råd.  
   Om du inte pratar med oss på mäs-
san hör du av dig till 
info@koiclubsweden.se så kontaktar 
vi dig och bestämmer tid. 
    Vi försöker sy ihop två-tre besök på 
till exempel en lördag eller söndag där 
dammarna helst ska ligga i samma 

trakt geografiskt. Beräknad tid vid 
varje damm är cirka en timme, eller 
en och en halv. Vanligtvis startar be-
söken mitt på dagen eller strax efter 
lunchtid. En kopp fika eller något kallt 
att dricka kan vara trevligt. 
   Du som tar emot besök får besked 
om antalet anmälda besökare några  
 
 
 
 
 
 
 

dagar innan. Alla som vi besöker får 
en fribiljett till nästa års trädgårds-
mässa. 
   Har du möjlighet att ta emot ett be-
sök i september är du välkommen att 
höra av dig till 
info@koiclubsweden.se. 

Fo
to

: R
ol

an
d 

Ol
ss

on
 

Fiskarna i dammarna är adopte-
rade, det är koi, guldid och guld-
fisk och de går ute i dammen 
under vintern också. Veronika 
och John har provat sig fram vad 
som fungerat och gjort om 
många gånger.  
   Veronika har också ett stort 
intresse för blommor och säljer 
gärna sticklingar. Vi fick titta in i 
hennes växthus där massor av 
blommor, paprika och ovanliga 
tomatsorter samsades.  
   Innan vi avslutar dagen bjuder 
Veronika oss på kex, hemma-
gjord ost och sylt. Vi fick också 
smaka på älggräsdricka. Mycket 
gott! 
 
Vi tackar alla tre dammägarna 
för en mycket fin och inspire-
rande dag den 20 augusti! 

Ett litet miniatyr-
landskap i damm-
kanten med tillhö-
rande brygga. 

Välkommen till Koi Huddinge!
Vi har öppet alla dagar året runt för försäljning av dammtillbehör, Koifoder, filter,
syrepumpar, slangar, UV-lampor, rör, kopplingar, bottenavlopp m.m.
Nu har vi fått ny leverans av Koi, Guldfisk och stör.

Koi Staple, 34 % 
protein

2 kg     150:-
4 kg     250:-

15 kg    800:-

Top Koi, 51 % protein
2 kg   300:-

4 kg    550:-
15 kg 1.500:-

Top Sturgeon, 47 % protein
2 kg     200:-
4 kg     350:-
6 kg     550:-

25 kg  1.500:-

Koi Mix OSW, 40 % protein
2 kg    250:-
4 kg    450:-

15 kg 1.200:-

Koi Wheat Germ, 37 % protein
2 kg     200:-
4 kg     350:-

15 kg    900:-

http://www.coppens.eu/nl/visvoer/group/koi-voer

Prova vårt Koi- och Störfoder

För innehålls-
deklaration se 
nedanstående 
hemsida

Nyhet!!!  Superflow Techno Pro  
Justerbara pumpar med extremt låg energiförbrukning   

Modell Max Flöde Energi- Vårt pris

lyfthöjd mellan förukning

10000 5,0 m 9200/4200 85/15 W 2 200 kr

20000 6,5 m 19800/9300 187/34 W 2 900 kr

30000 9,6 m 29000/12000 385/45 W 3 400 kr

Superflow Techno Pro kan regleras i 23 steg. 
Energiförbrukningen ändras liksom flödet

Besök oss på Alunvägen 5 i Huddinge eller på nätet www.koihuddinge.se. 
Öppet alla dagar 9.00 – 19.00 (ring gärna före besök)

Koi Huddinge, Alunvägen 5, SE-141 34 Huddinge
info@koihuddinge.se Telefon +46(0)8-711 33 82 eller +46(0)70- 495 45 17

Beadfilter för dammar med Koi

100 kbm 60 kbm 35 kbm 20 kbm 10 kbm

Max volym fisk     200 kg                                   135 kg                       80 kg                      50 kg    35 kg
Vårt pris                16.700 kr                             12.700 kr                   9.500 kr              8.300 kr    7.100 kr            
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Två dammbesök i Riala Text: Britt-Marie W, foto: Sören W, Roland O 

Nästa besök den 20 augusti var hos 
Sonja och Börje i Riala som ligger i det 
vackra Roslagen. Hit behövdes en 
noggrann vägbeskrivning för att 
komma rätt.   
   De bor på en gammal vacker gård 
med en stor naturdamm mitt på går-
den. När Sonja och Börje flyttade hit 

fanns en grop fylld med sprängsten. 
Sonja läste i gamla dokument att det 
hade funnits en damm som använts 
som vattenreserv på platsen tidi-
gare. Tanken på att göra en damm 
väcktes. 
   När all sten var bortforslad upptäck-
tes en tät bergsskreva som nu inne-

håller 85 kubikmeter vatten (nästan 
en liten sjö!) och är 2,40 m på dju- 
paste stället. För tre år sedan var 
dammen färdig och nu simmar ett 40-
tal koi och en massa guldfiskar i dam-
men. Runt dammen har Sonja plante-
rat växter både från naturen och od-
lade växter.  

Sonja och Börje, glada dammägare. 

forts. nästa sida 

 

 14 

Dammarna är byggda med gummiduk och har förbindelse 
med varandra genom små bäckar. Trädäck och sittplatser 
finns på flera ställen. Här finns också en reningsdamm 
fylld med växter. Runt kanterna på dammen har Veronika 
en matta av mossa och växter. Ett miniatyrlandskap och 
brygga passar bra i bergsskrevorna.  
   Volymen i dammarna är 15 respektive 35 kubikmeter 
och djupet är 1 m och 1,6 m. Två flödesfilter och två pum-
par 18000 liter. 50 W UV-ljus. 

forts. Riala Veronika och John 

Reningsdamm. 



 

 12 

forts. i Riala hos Sonja och Börje 

Börje har byggt ett reningsverk 
under en trätrall som är placerad 
på ena sidan av dammen. Han 
har gjutit fyra fack som fyllts med 
japanmattor. Det finns luckor i 
trädäcket så mattorna kan tas 
upp och spolas av. 
   Han har också installerat tre 
tryckfilter som komplement. 
Filtren är placerade i ett teknik-
hus på andra sidan om dammen. 
I dammen finns också växter som 
hjälper till med reningen. Runt 
hela dammen går ett staket som 
skydd för både djur och männi-
skor. Sonja har planerat växter 
runt dammen från naturen och 
en del odlade växter. 
   Fiskarna övervintrar i dammen. 
Vintertid lägger Börje på frigolit-
skivor över en del av dammen 
och i botten på dammen ligger 
en värmekabel. 
   Vi avslutar besöket på veran-
dan där vi dricker kaffe och nju-
ter av det vackra vädret. Lite av-
undsjuka är vi på Sonja och 
Börje. Tänk att hitta en färdig 
damm i sin trädgård! 

Text: Britt-Marie W, foto: Sören W, Roland O 
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Det är alltid mycket att diskutera  
på dammbesöken!! Kolla gärna 
in den återkommande gesten på 
bilden ovan och till höger ‒ vad 
avhandlas? 

Sista besöket för dagen är också i Riala, 
den här gången hos Veronika och John. 
Vi följde noga vägbeskrivningen som 
Veronika skickat och kom fram till en oas 
i skogen. Veronika och hennes man John 

har byggt upp en fantastisk vattenträd-
gård med dammar och bäckar runt tom-
ten som har naturliga bergsskrevor. De 
har verkligen lyckats med att bygga upp 
en trädgård som passar i skogsmiljön.  

forts. Riala Sonja och Börje 

I Riala hos Veronika och John Text: Britt-Marie W, foto: Sören W, Roland O 

forts. nästa sida 
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forts. i Riala hos Sonja och Börje 
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skydd för både djur och männi-
skor. Sonja har planerat växter 
runt dammen från naturen och 
en del odlade växter. 
   Fiskarna övervintrar i dammen. 
Vintertid lägger Börje på frigolit-
skivor över en del av dammen 
och i botten på dammen ligger 
en värmekabel. 
   Vi avslutar besöket på veran-
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Det är alltid mycket att diskutera  
på dammbesöken!! Kolla gärna 
in den återkommande gesten på 
bilden ovan och till höger ‒ vad 
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Sista besöket för dagen är också i Riala, 
den här gången hos Veronika och John. 
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I Riala hos Veronika och John Text: Britt-Marie W, foto: Sören W, Roland O 

forts. nästa sida 
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Två dammbesök i Riala Text: Britt-Marie W, foto: Sören W, Roland O 

Nästa besök den 20 augusti var hos 
Sonja och Börje i Riala som ligger i det 
vackra Roslagen. Hit behövdes en 
noggrann vägbeskrivning för att 
komma rätt.   
   De bor på en gammal vacker gård 
med en stor naturdamm mitt på går-
den. När Sonja och Börje flyttade hit 

fanns en grop fylld med sprängsten. 
Sonja läste i gamla dokument att det 
hade funnits en damm som använts 
som vattenreserv på platsen tidi-
gare. Tanken på att göra en damm 
väcktes. 
   När all sten var bortforslad upptäck-
tes en tät bergsskreva som nu inne-

håller 85 kubikmeter vatten (nästan 
en liten sjö!) och är 2,40 m på dju- 
paste stället. För tre år sedan var 
dammen färdig och nu simmar ett 40-
tal koi och en massa guldfiskar i dam-
men. Runt dammen har Sonja plante-
rat växter både från naturen och od-
lade växter.  

Sonja och Börje, glada dammägare. 

forts. nästa sida 
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Dammarna är byggda med gummiduk och har förbindelse 
med varandra genom små bäckar. Trädäck och sittplatser 
finns på flera ställen. Här finns också en reningsdamm 
fylld med växter. Runt kanterna på dammen har Veronika 
en matta av mossa och växter. Ett miniatyrlandskap och 
brygga passar bra i bergsskrevorna.  
   Volymen i dammarna är 15 respektive 35 kubikmeter 
och djupet är 1 m och 1,6 m. Två flödesfilter och två pum-
par 18000 liter. 50 W UV-ljus. 

forts. Riala Veronika och John 

Reningsdamm. 
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forts. Riala Veronika och John 

Hur går ett dammbesök till? 
Många av dammbesöken börjar plan-
eras redan under trädgårdsmässan på 
våren. Flera av de som blir medlem-
mar brukar tycka att det är kul med 
ett besök. Man får ju många tips när 
det kommer ett gäng entusiaster på 
besök och man kan passa på och fråga 
om råd.  
   Om du inte pratar med oss på mäs-
san hör du av dig till 
info@koiclubsweden.se så kontaktar 
vi dig och bestämmer tid. 
    Vi försöker sy ihop två-tre besök på 
till exempel en lördag eller söndag där 
dammarna helst ska ligga i samma 

trakt geografiskt. Beräknad tid vid 
varje damm är cirka en timme, eller 
en och en halv. Vanligtvis startar be-
söken mitt på dagen eller strax efter 
lunchtid. En kopp fika eller något kallt 
att dricka kan vara trevligt. 
   Du som tar emot besök får besked 
om antalet anmälda besökare några  
 
 
 
 
 
 
 

dagar innan. Alla som vi besöker får 
en fribiljett till nästa års trädgårds-
mässa. 
   Har du möjlighet att ta emot ett be-
sök i september är du välkommen att 
höra av dig till 
info@koiclubsweden.se. 

Fo
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Fiskarna i dammarna är adopte-
rade, det är koi, guldid och guld-
fisk och de går ute i dammen 
under vintern också. Veronika 
och John har provat sig fram vad 
som fungerat och gjort om 
många gånger.  
   Veronika har också ett stort 
intresse för blommor och säljer 
gärna sticklingar. Vi fick titta in i 
hennes växthus där massor av 
blommor, paprika och ovanliga 
tomatsorter samsades.  
   Innan vi avslutar dagen bjuder 
Veronika oss på kex, hemma-
gjord ost och sylt. Vi fick också 
smaka på älggräsdricka. Mycket 
gott! 
 
Vi tackar alla tre dammägarna 
för en mycket fin och inspire-
rande dag den 20 augusti! 

Ett litet miniatyr-
landskap i damm-
kanten med tillhö-
rande brygga. 

Välkommen till Koi Huddinge!
Vi har öppet alla dagar året runt för försäljning av dammtillbehör, Koifoder, filter,
syrepumpar, slangar, UV-lampor, rör, kopplingar, bottenavlopp m.m.
Nu har vi fått ny leverans av Koi, Guldfisk och stör.

Koi Staple, 34 % 
protein

2 kg     150:-
4 kg     250:-

15 kg    800:-

Top Koi, 51 % protein
2 kg   300:-

4 kg    550:-
15 kg 1.500:-

Top Sturgeon, 47 % protein
2 kg     200:-
4 kg     350:-
6 kg     550:-

25 kg  1.500:-

Koi Mix OSW, 40 % protein
2 kg    250:-
4 kg    450:-

15 kg 1.200:-

Koi Wheat Germ, 37 % protein
2 kg     200:-
4 kg     350:-

15 kg    900:-

http://www.coppens.eu/nl/visvoer/group/koi-voer

Prova vårt Koi- och Störfoder

För innehålls-
deklaration se 
nedanstående 
hemsida

Nyhet!!!  Superflow Techno Pro  
Justerbara pumpar med extremt låg energiförbrukning   

Modell Max Flöde Energi- Vårt pris

lyfthöjd mellan förukning

10000 5,0 m 9200/4200 85/15 W 2 200 kr

20000 6,5 m 19800/9300 187/34 W 2 900 kr

30000 9,6 m 29000/12000 385/45 W 3 400 kr

Superflow Techno Pro kan regleras i 23 steg. 
Energiförbrukningen ändras liksom flödet

Besök oss på Alunvägen 5 i Huddinge eller på nätet www.koihuddinge.se. 
Öppet alla dagar 9.00 – 19.00 (ring gärna före besök)

Koi Huddinge, Alunvägen 5, SE-141 34 Huddinge
info@koihuddinge.se Telefon +46(0)8-711 33 82 eller +46(0)70- 495 45 17

Beadfilter för dammar med Koi

100 kbm 60 kbm 35 kbm 20 kbm 10 kbm

Max volym fisk     200 kg                                   135 kg                       80 kg                      50 kg    35 kg
Vårt pris                16.700 kr                             12.700 kr                   9.500 kr              8.300 kr    7.100 kr            
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Text: Britt-Marie W, foto: Sören W och Roland O Återbesök i Kårsta i augusti 

Lördag den 20 augusti var koiklubbens medlemmar bjudna 
på tre intressanta besök: ett i Vallentuna och två i Riala. 
Vädergudarna visade sig från sin allra bästa sida med strå-

lande sol och lagom värme Det var ett 40-tal medlemmar 
som mötte upp denna dag för att titta på fiskar och dam-
mar och få tips och råd av varandra.  

Det första besöket var i Kårsta, Vallentuna, hos 
Anette och Sten. För två år sedan var vi på besök 
hos dem (5/2015). Då hade de blivit med damm 
när de köpte huset. I dammen fanns både koi 
och guldfiskar.  
   Anette gick med i koiklubben för att få råd och 
hjälp med hur man skötet fiskarna. Damm- och 
fiskintresset blev en ny hobby. Nu har Anette 
och Sten byggt ut trädäcket runt dammen och 
har fått flera fina platser där de kan sitta och 
titta på fiskarna och njuta av vattenporlet från 
vattenfallet.  
   Fiskarna har också fått namn som Mozart, Be-
ethoven ,Elvis, Fantomen, Bröderna Selin m.m. 
Anette berättade att i dammen simmar nu ett  
20-tal koi och ett 10-tal guldfiskar. Alla ser ut att 
trivas bra.  
   Bredvid dammen finns ett teknikhus. Föregå-
ende år renoverades huset och filtersystemet 
byttes ut och det är nu lätt att sköta. Vattnet 
rinner från reningsverket till en liten damm 
högre upp och via ett vattenfall ned i stora dam-
men. Anette har också planterat många fina väx-
ter runt dammen och i den lilla dammen. 
   Dammen är byggd med gummiduk och rymmer 
16 kubikmeter vatten och är 0,5 -1,5 m djup. 
Innan vi åkte vidare bjöds vi på kaffe och snittar. 
Fiskarna är kvar i dammen över vintern. Där 
växer både liljor och näckrosor. 

I teknikhuset (till höger på stora 
bilden) finns EconoBead-filter med 
förfilter Dirty Harry och Superflow 
Techno Pro 20000-pump.  

Vattenfallet ger avkopplande ljud. 
Värdparet. 
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Dammbesök i Knivsta i september 
Redan 2014 hade klubben kontakt med Cathrine och  
Tomas eftersom de höll på att bygga sin damm. Men 2015 
blev det inte av att besöka dem, troligen på grund av att vi 
hade ovanligt många besök det året och att det var svårt 
att få ihop det rent geografiskt. 
   Men förra året! Och vilken rejäl tomt: 3.000 m2 kuperad 
och med skogen direkt utanför. Det var till och med så att 
skogen stod omedelbart utanför huset när de flyttade dit. 
Så bland det första de gjorde var att fälla ungefär 30 stora 
granar. 
   

 

   Och vilket mäktigt vattenfall! Fantastiskt fint uppbyggt 
med stora flata stenar. Det skapade både ett härligt ljud 
och en mäktig syn. Avundsjuk blir man. 
När vi träffade Cathrine och Tomas på dammbesöket i sep-
tember frågade vi om de möjligen hade några bilder av 
själva bygget av dammen, något vi kunde få visa i tidning-
en? Jovisst, de hade dokumenterat varje steg och delade 
gärna med sig. Säkert kan deras vedermödor inspirera! 
   Nu får de själva visa och berätta på kommande sidor: 
”Dammintresset för oss började på allvar våren 2013 efter 
att vi blev medlemmar i Koiklubben på trädgårdsmässan. 
Vi hade året innan provgrävt intill berget där vi ville ha vår 
damm och konstaterat att det kommer att fungera. Men vi 
hade inga kunskaper om hur man anlägger en damm, så 
arbetet satte fart efter att vi hade deltagit på ett antal be-
sök hos andra medlemmar under sommaren 2013.” 

En portal med Zilga blå 
vindruvor. Tomas och Cathrine. 

Damm- och filterfakta 
Total vattenvolym är cirka 40 kubik, yt-
mått cirka 70 kvm. Djupet är 0,5 m på 
grundaste stället och 1,6 m på det dju-
paste. 
Filter: Oase Biotec 36 screenmatic  
+ skimmer. 
Filterpump: Oase Aqua Max Eco Twin 
30000. 
Vattenfallspump: Pondteam Superflow 
Techno Pro 20000. 
UVC-ljus: Oase Bitron 110 W. 
Fiskarna är kvar i dammen på vintern. 
Dammen täcks med två lager bubbelplast. 
Luftpump är igång och värmekabel på 
botten. 
En häger åt upp en stör förra sommaren. 
När klubben är på besök finns i dammen 
20 st koi, 2 störar och 1 guldid. 
‒ Något de skulle göra annorlunda med de 
erfarenheter de har nu?  
‒ Det skulle i så fall vara bottenavlopp för 
större valmöjligheter av pumpar och filter. 

Många små fina och kluriga detaljer överallt, egenhän-
digt gjutna betongbord, små rostiga figurer, behållare 
med växter… 

Växthuset har underbart 
högt i tak, 3,6 meter, och 
två av väggarna består av 
tegel. Tänk att slippa kapa 
tomaterna på höjden… De 
vackra fönstren är åter-
vunna från ett nedlagt 
sjukhus. 

Foto denna sida: Sören Wallinder 

forts. 

1997–2017
20-års 

jubileum

Boka oss nu!

1997–2017
20-års 

jubileum

Boka oss nu!

1997–2017
20-års 

jubileum

Boka oss nu!

1997–2017
20-års 

jubileum

Boka oss nu!

1997–2017
20-års 

jubileum

Boka oss nu!



 

 

forts. trädgårdsmässan 

Torsdag morgon den 6 april slog mäs-
san upp dörrarna. Vi som arbetade på 
mässan bemannande vår monter med 
fyra personer i två arbetspass per dag.  
   Många som kom och besökte oss frå-
gade efter de vattenhyacinter som vi 
sålt under tidigare år och som dragit in 
mycket pengar till Koi Club Sweden.  
Tyvärr så får vattenhyacinter inte säljas 
längre enligt en EU-förordning. Så i år 
sålde vi endast algmedel i vår monter 
och förstås medlemskap. 
   Många som besökte montern hade 
frågor. Vad åt fiskarna? Hur förvarade 
man dem på vintern? Hur mycket växte 
fiskarna per säsong? Vad kostar de? 
Men de hade också frågor om sjukdo-
mar, foder och filter.   
  Många verkar gå i tankarna att bygga 
damm i trädgården. Mer än trötta blev 
vi dock på den ständigt återkommande 
frågan om fiskarna gick att äta! 
Vi som bemannade montern upplevde torsdagen som en 
mycket bra dag ur besöksantal. Sämre blev det dock på 
fredagen den 7 april då antalet sjönk med nästan 2 000 
personer mot förra året. För på fredag eftermiddag den  
7 april inträffade det fruktansvärda terrorattentatet på 
Drottninggatan.  
   Klockan 15.00 informerades mässbesökarna i högtalarna 
om att all kollektivtrafik var inställd. Detta innebar att såväl 
tunnelbana, pendeltåg som bussar stod still. Många besö-
kare stod plötsligt med många inköp från mässan och 
visste inte hur de skulle komma därifrån. Dessutom be-
stämde mässan att man skulle stänga 1 timme tidigare än 
ordinarie stängningstid. 
På lördagsmorgonen möttes vi av rigorösa säkerhetskon-
troller för att få komma in på mässområdet. Köerna var 
tidvis långa, över 1 timme. Om det var detta som påver-
kade besöksantalet eller om det var den allmänna stäm-
ningen efter det som inträffat vet vi inte, men såväl lördag 
som söndag sjönk besöksantalet drastiskt vilket naturligt- 

vis märktes i mässhallarna. Totalt sjönk antalet mässbesö-
kare från 52 491 2016 till 41 437 2017 ‒ totalt över 11 000 
besökare färre i år. 
   På söndag kväll den 9 april var det så dags att packa ihop 
vår monter. Ett antal medlemmar demonterade montern i 
rask takt. Det gick mycket smidigt och var gjort på ett par 
timmar. 
   En liten sammanfattning av de fyra mässdagarna: 
Mässan är en otrolig inspirationskälla för alla oss som tyck-
er om trädgårdar och allt annat som kan innefattas i en 
trädgård. 
   Besvikelsen hos våra besökare över att vi inte hade några 
vattenhyacinter att sälja var stor och många hade svårt att 
förstå beslutet som EU tagit eftersom vattenhyacinterna 
inte ställer till de problem här i Sverige som de gör i var-
mare länder.  
   Tyvärr så värvades inte heller så många medlemmar som 
förra året men kanske detta delvis berodde på det mindre 
antalet besökare. 
   Trötta lämnade vi mässområdet men ser redan fram  

    emot nästa Nordiska Trädgårdar 22-25 mars 2018. 

Tyvärr har vi ingen bild på 
Kristofers fina koi ‒ alla i 
montern verkar ha haft an-
nat för sig än att fotografera 
dem... 
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Text och foto: Cathrine och Tomas Håkonsen 
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Dammbygget i Knivsta 

Augusti 2013. Startskottet för dammbygget började med 
att cirka tio (!) stora granar fälldes. Visionen var ett bygga 
en naturlik damm mot berg i dagen. Vi sprejade en linje 
som skulle utgöra planen inför grävandet. 

Forts. augusti 2013. Vi började med att provgräva med en 
traktorgrävare för att se om det ens gick att komma ner 
eller om det var berg under ytan. Vi hade lite tur, vi kom 
ner till och med ett djup på 1,6 meter. Alla schaktmassor 
blev en stor hög med moränjord och sten. 

Augusti 2014. Ett år senare hade vi hunnit bygga växthuset 
bredvid dammen och äntligen har dammen fått en färdig 
form med hyllor för växter. Den stora schakthögen som 
växte fram från dammhålan beslutades bli ett vattenfall.  
För att hitta en form för vattenfallet att utgå ifrån byggdes 
en ram i virke. 

Forts. augusti 2014. Eftersom vi förstått att det är svårt att 
kunna limma dammduken mot ett berg så följde vi tipsen 
från andra medlemmar: att mura en kant där dammduken 
kunde vikas runt. Sedan lade vi ett sandlager på cirka 10 
cm i botten. 
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forts. dammbygget i Knivsta 

Forts. augusti 2014. Skyddsduken kom på 
plats innan dammduken kom hem. Kristofer 
på Sävne Koi har varit behjälplig med mäng-
ning (beräkning av storlek) av duk och dimen-
sionering av pumpar och filter. Vi byggde ett 
teknikhus intill det blivande vattenfallet plus 
ett vattenmagasin överst i vattenfallet på 
cirka 1 kubik av lecasten som kläddes invän-
digt med duk. 

Forts. augusti 2014. Som tur var fick vi stor hjälp när vi skulle 
lägga ut dammduken. Den var inte så lätthanterlig: 12 x15 
meter. 

Forts. augusti 2014. Vi ville ha en stor 
sten med mossa för att få känslan av na-
turlig karaktär i dammen. Vi förberedde 
med dubbla cellplastskivor för tunga 
kostruktioner, med svart markduk på som 
skyddsunderlag mot duken. 

September 2014. Vi fyllde dammen, 
testade filtrering och planterade 
några växter. 

forts.  
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Text: Christina Lindström, foto: Christina L, Sören W Trädgårdsmässan 2017 

Årets Trädgårdsmässa med närmare 400 utställare hade 
temat Frodigt och roligt.  Det var fantastiskt att se all upp-
finningsrikedom som blandades med praktiska redskap för 
trädgård. 
   Naturligtvis hade Koi Club Sweden även i år en monter 
där vi visade upp vår förening.  Montern drog till sig 
många människor i alla åldrar. 
   Under tisdagen den 4 april och onsdagen den 5 april job-
bade vi intensivt med att få vår monter klar. Det lades 
friskt grön matta, hängdes gardiner och en tv-skärm mon-

terades upp på väggen. Därefter monterades en stor balja. 
Runt den ett staket som därefter bättringsmålades lite på 
plats.   
Kristofer Pettersson från Sävne Koi och personal från mäs-
san tog prover från det vattenutkast som skulle användas 
för att fylla vatten till dammen i montern. Vi minns med 
förskräckelse det som inträffade 2015 då flera fiskar dog 
på grund av kopparhalten i vattnet. Sent på kvällen, efter 
att alla utställare lämnat lokalen, fyllde personalen från  
mässan dammen till önskad nivå. 
   På onsdagsmorgonen den 5 april mättes temperaturen i 
vattnet och senare på dagen kom Kristofer med fem fina 
koi i varierande storlek. Vår monter var nu färdig för öpp-
ningen dagen efter. 

I år hade vi lite 
nättare mon-
termaterial och 
damm än tidi-
gare för att vi 
skulle slippa 
bära så tungt. 
 
 

Disken var förr om åren ett akvarium. 
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Hej alla medlemmar! Ni besöker väl vår hemsida 
www.koiclubsweden.se med jämna mellanrum för att se 
vad klubben har för aktiviteter och eventuella ändringar i 
sista minuten inför dammbesöken? 
   En annan bra sida att titta på då och då är Köp/sälj ‒ där 
finns mycket se: begagnade dammprylar som någon inte 
längre behöver men kan passa bra till någon annan. 
   Det finns också fiskar att köpa, tyvärr kan det bli för myck-
et arbete med fiskarna ibland på ålderns höst eller så flyttar 
man och då vill man att fiskarna ska få ett nytt och bra hem. 
Fiskarna är ju lite av våra ögonstenar och vi vill dem ju bara 
väl, även när vi själva inte kan ta hand om dem längre. 
Just nu finns följande till salu 
 Fina och välgödda koi och guldfiskar söker nytt hem, finns 
i Ekeby utanför Helsingborg. Bilder på hemsidan. Hör av dig 
till Mona, tel 070-5483177. 
 Fisk till salu, 7 st 30 cm koi söker nya ägare.  
Kontakta Micke: 070-6348319. 
 Snart kommer det in fler fiskar till salu; Millis vill sälja sina 
fiskar. De är väldigt tama och äter gärna ur handen. Många 
stora och halvstora fiskar. Bilder och mer information kom-
mer inom kort på hemsidan. De finns i Tillberga utanför 
Västerås. Tel 070-6678030. 

Är det någon koi eller en dammpryl som legat och samlat 
damm och ni inte behöver längre ‒ lägg in en annons på 
hemsidan. Det är gratis för privatpersoner. Mejla till 
info@koiclubsweden.se så lägger vi in på hemsidan! 

Köp & sälj på hemsidan Text och foto: Richard Mauritzon 

 

 20 

forts. dammbygget i Knivsta 

Maj 2015. På våren satte vi fart 
med att göra dammkanter, bygga 
brygga och en spång. Vi hängde på 
låset till Sävne Koi när han öppnade 
för säsongen och var mycket nöjda 
när vi kom hem med två störar 
eftersom Kristofer tycke det var för 
kallt för att köpa koi första helgen i 
maj. Redan nu kom vi på att vi ville 
bygga ut dammen för att få vatten 
under spången. Ändringen gjordes 
direkt. 

Augusti 2015.  Under sommaren 
arbetar vi vidare och får mer klart 
och flera koi. Äntligen hinner vi 
njuta av allt fint. 

Forts. augusti 2015. 
Under sensommaren 
börjar vi bygga vatten-
fallet. En hel del tungt 
jobb med stora stenar. 
Stora stenblock borra-
des och spräcktes med 
kilar eftersom inga 
plana stenar fanns i 
närheten. Vi har 
dammduk, skyddsduk 
och cellplast under  
stenarna. 

Text och foto: Cathrine och Tomas Håkonsen 

Kšp ett smycke fšr din trŠdgŒrd. Fina munblŒsta glas pŒ metallpinne. €ven Þna djur och koiÞskar 
som passar Þnt i trŠdgŒrden. 

www.artingarden.se

Besšk oss gŠrna i vŒr trŠdgŒrd i Åhus. Se šppettider och adress pŒ vŒr hemsida.



 

 4 

Styrelsen efter årsmötet, från vänster: Kjell Lindström, Anita Wärme, Sören Wallinder, Britt-Marie Wallinder, Patrik Martinell, 
Christina Jacobsson, Theres Andersson, Martin Franzén, Barbro Eriksson, Christina Lindström. 

Koiklubbens årsmöte hade vi, som  de senaste 
åren, i Vendelsö bygdegård. Där var vi drygt 30 
medlemmar  som närvarade. Ny styrelse valdes, 
som konstituerade sig direkt efter årsmötet, och vi 
åt läckra pajer från pajbagarna Anita, Barbro och 
Britt-Marie. Därefter kaffe med kaka från Birgitta. 
   Förgäves väntade vi alla på det utlovade besöket 
från Statens veterinärmedicinska anstalt som lyste 
med sin frånvaro! 
   Olle Fernström från Garden Aquatica berättade 
utförligt om Japanresan i oktober och fick genast 
ytterligare några anmälningar. 

Text: Christina Jacobsson, foto: Lars Norling Årsmötet den 12 mars 

Nya styrelsen 
Britt-Marie Wallinder, ordförande 
Patrik Martinell, vice ordförande  
Martin Franzén, kassör  
Christina Lindström, sekreterare. 
Theres Andersson, Barbro Eriksson och Anita Wärme,  
ledamöter. 
Suppleanter: Kjell Lindström, Sören Wallinder, webbmaster, 
och Christina Jacobsson, redaktör.  
Revisorer: Roland Olsson, Nils-Erik Ekegren.  
Ersättare: Richard Mauritzon. 
Valberedning: Björn Karlsson, Sten Remahl. 
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forts. dammbygget i Knivsta 

September 2016. 
Sensommarbild, 
växter och fiskar 
mår bra efter en 
varm sommar. 
Dammbyggarna 
har fått vila och 
hunnit njuta av 
livet kring dam-
men. 
Och koiklubben 
har fått komma 
på besök och  
njutit de också. 
Tack för det!  

Forts. augusti 2015. Planteringar skulle göras på båda sidor om 
vattenfallet och stora stenar skulle knyta ihop allt ‒ tur att vi fick 
låna maskiner. April 2016. Under våren fortsatte arbetet med 

vattenfallet och planteringarna runt det. Vi tätade 
och gjöt för att få vattnet att rinna som vi ville. 



 

 
Omslagsbild: Veronikas damm, Riala. Foto: Sören Wallinder. © Koi Club Sweden och respektive författare/fotograf. 
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Ordföranden har ordet Koi Club Sweden 

Styrelsen 
Ordförande och ansvarig utgivare  
för tidningen: Britt-Marie Wallinder, 
Skansvägen 14, 136 70 Vendelsö. 
E-post: bm.wallinder@telia.com  
Vice ordförande: Patrik Martinell.  
Kassör: Martin Franzén.  
Sekreterare: Christina Lindström . 
Ledamöter: 
Theres Andersson, Barbro Eriksson och  
Anita Wärme. 
Suppleanter: Kjell Lindström,  
Sören Wallinder, webbmaster, och 
Christina Jacobsson, redaktör.  
E-post:  chris.jacobsson@comhem.se   
Revisorer: Roland Olsson, Nils-Erik Ekegren. 
Ersättare: Richard Mauritzon. 
Valberedning: Björn Karlsson, Sten Remahl. 
 
Organisationsnummer:  802405-4093 
PlusGiro:   123 25 62-7 
Hemsida:  www.koiclubsweden.se 
E-post:       info@koiclubsweden.se 
 
Medlemsavgiften är 250 kr  
per år och familj. 
Klubbens plusgiro är 123 25 62-7. 
Ange ditt namn, adress, telefon och e-post-
adress eftersom ett av syftena med klubben 
är att skapa ett kontaktnät av koivänner. 
 
Tidningen  
kommer med 4 nr per år och ingår i med-
lemsavgiften. Den skickas utan kostnad till 
föreningens medlemmar. Den säljs även vid  
föreningens olika evenemang och kan också 
rekvireras från: info@koiclubsweden.se.  
Kostnad för icke medlemmar är 65 kronor 
per nummer. 

Planerad utgivning av tidningen 2017  
är mars, juni, september och december.  
Manusstoppen infaller den 14 februari,  
16 maj, 15 augusti och 14 november. 

www.koiclubsweden.se 

Hej alla Koi-medlemmar! 
I förra numret skrev jag att 
vintern snart skulle vara  
över så att vi får njuta av  
våra koifiskar igen. Om jag  
hade anat! När detta skrivs  
i slutet på maj stämmer  
det förhoppningsvis bättre,  
men i år vet man aldrig…   
Sedan sist har vi hunnit ha  
årsmöte och vi har beman- 
nat trädgårdsmässan. Mer om den på annan plats i tidningen. 
Tyvärr får vi ställa in resan norrut i år på grund av sjukdom 
men hoppas kunna återkomma till den. Planering av årets 
dammbesök pågår och de flesta är nog klara tills tidningen 
kommer ut. Se kalendern på sid 23 och kolla hemsidan för de-
taljerna. 
Det finns några platser kvar till Japan-resan i oktober. Sista 
anmälningsdag är 20 juni, några dagar efter koidagen den 17 
juni på Garden Aquatica.  
Hör av dig till olle@gardenaquatica.com om du vill åka med. 
Hur det har gått på våra två koidagar, den 20 maj och 17 juni, 
berättar vi i nästa nummer. Hoppas riktigt många kommer! 

Britt-Marie                                       www.koiclubsweden.se 

Till Japanresan i oktober är hittills  
18 deltagare anmälda. Vi kan vara 24 
i gruppen, så välkommen in med din 
anmälan! 
   Samling i Tokyo den 14 oktober. För 
närmare information, kontakta 
olle.gardenaquatica.com . 
Sista anmälningsdag är 20 juni. 

Några platser kvar till Japan! 

Välkommen till koidagen 17 juni! 
Kom ihåg koidagen hos Garden Aquatica den 17 juni. Njut av den 
vackra trädgården, lyssna till vattenfallet och träffa koifolk. Fikar 
gör vi i caféet. Passa på att fråga om Japanresan. 
   I år prövar vi att ha koidagar hos två av våra sponsorer. Vi ses! 

På www.Koibutiken.se och under 
Fri fraktkategorin finner ni fler produkter med fri frakt.

.

0486-21404 & 0738-320577

Förr eller senare blir det läckage!
Dessa produkter hjälper. Stänger av pumpen 

automatiskt. Kan larma. Går att göra det mesta!
Perfekt till trumfilter och backspoling

Automatiskt vattenbyte.

Biochips med en yta 3-4 ggr större än 
k1 media. 
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Andra(s) koiaktiviteter  

Viktigt! Håll din e-postadress uppdaterad!  
Mellan tidningsutgivningarna är det e-post och 
hemsida som gäller. 
Håll koll på hemsidan inför dammbesök om nå-
gon uppgift ändrats. Vi mejlar en påminnelse in-
för varje besök. 

Årets planering i koiklubben 
Maj 
20 maj kl 11–16 Koidag hos Sävne Koi, Heby. 
Juni 
17 juni kl 11–16 Koidag hos Garden Aquatica,  
Haninge. 
Juli 
2 juli kl 11 – Thomas och Anki Engebratt, Vendelsö.  
Kl 13 – Gabriella och Tommy Hermansson, Tyresö. 
Kl 15 ‒ Bo och Susanne Jakobsen, Tyresö. 
16 juli kl 13 – Christina och Hans Hebert, Lidingö. 
Planer på en Täby-damm senare samma dag; har ej 
fått bekräftat när tidningen går i tryck. Håll utkik på 
hemsidan! 
Augusti 
5 augusti kl 13 prel – Marianne Lönnmo och Sune 
Renström, Nyköping. Ytterligare aktivitet planeras. 
26 augusti besöker vi Lars-Arne Larsson i Östervåla 
och Nils-Erik Ekegren i Tierp. Klockslag kommer på 
hemsidan och via mejl. 
September 
Vi hoppas  finna två dammar vi kan besöka i septem-
ber. Kan du ta emot besök? Hör gärna av dig till  
info@koiclubsweden.se + håll koll på hemsida och 
mejl. 
21 september – styrelsemöte. Något du önskar att vi 
tar upp? Hör av dig! 

11-12 juni: Koi Expo Berlin 
www.koiexpo.de 
25-26 juni: BKKS National Koi Show, 
www.thenationalkoishow.co.uk 
24-25 juni: Belgian ZNA Koi Show 
www.belgiankoisociety.eu 
18-20 augusti: Holland Koi Show 
www.hollandkoishow.nl 
26-27 augusti: North of England Koi Show 
www.northeastkoiclub.co.uk 
30 sept-1 okt: Birmingham & West Midlands Koi Show 
www.birminghamandwestmidlandskoisociety.com 

I nästa nummer... 

...får vi se hur det 
har gått för Ker-
stin och Thomas 
som flyttade en 
hel trädgård. 

...och hur långt 
Olof Olsson har 
kommit med 
dammbygget i 
ett dike. 

Upprop. Tycker du att något bör hända i Göteborg med 
omnejd? Då är du välkommen på Koifika i juni och 
snacka koi med andra medlemmar. Sänd ett mejl till  
Bo Olsson och anmäl ditt intresse: glj466j@tninet.se. 

Koifika i Göteborgsområdet? 

Vad har hänt sen sist?? 
Bilden är från 
Nyköping 2015 när 
Marianne och Sune 
just hade börjat 
med sin damm i 
berget. 
   Nu är allt klart! 
Följ med till Nykö-
ping den 5 augusti 
och se resultatet. 
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Det blir en rapport om de 
två koidagarna också. 



 

 

Årsmötet 
Trädgårdsmässan 

Dammbesök i  
Kårsta och Riala  

Dammbesök- och  
bygge i Knivsta 

Sommarplanering 

Koi Club Sweden 
      Medlemstidning nr 2, 2017    Pris lösnummer: 65 kr 

www.koiclubsweden.se 


