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Hejsan allesammans! 
Välkommen till ett nytt nummer 
av vår medlemstidning. Hur många 
börjar få abstinens efter fiskarna? 
Vare sig de är inne eller kvar ute i 
dammen så vill man ju snart se de i 
sitt rätta element, ständigt optimis-
tiska över att få lite mer mat. Ty-
värr har vi ju ett tag till innan vin-
tern släppt greppet helt. Under 
tiden så pågår lite aktiviteter ändå. 
Vi har trädgårdsmässan i Älvsjö i 
slutet av mars. Vi har årsmötet och  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koidagen att se fram emot och se-
dan innan man vet ordet av är det 
dags. Då är vårvärmen här och 
damm och koi lever upp igen. Här-
liga tider! Vi är snart där… Men 
tills dess så ska ni få ett välmatat 
nummer att kasta er över. 
Hoppas vi ses på någon av våra 
våraktiviteter! 
 
Patrik  
www.koiclubsweden.se 
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Efter förra årets glimrande firande av klubbens 20– 
årsjubileum så är det nu dags att se framåt mot kom-
mande decennium och vad passar bättre att starta den 
resan än med ett förnyat utseende på tidningen? Sam-
ma innehåll fast i ett nytt fodral! 
När du sitter med denna tidning i handen har jag re-
dan påbörjat funderandet över kommande nummer 
och tänkte be dig om hjälp:  Resetips i koiens tecken! 
Vad finns att se i Sverige, Europa och i övriga värl-
den? Allt är lika välkommet. Det räcker med några få 
ord om varför du rekommenderar det som resmål och 
helst en webbadress till platsen. Allra bäst vore om du 
också har en egen bild därifrån, för det blir mer per-
sonligt och en bild säger mer än tusen ord. Det behö-
ver inte vara en plats med enbart koi utan till exempel 
en fin park med en damm är lika välkommet.  

 
I nästa nummer kommer också Richard Mauritzons 
resa till Holland med, vad är mer lämpligt än en rese-
berättelse när sommaren står för dörren och semes-
tern skall planeras? En mer eller mindre färdig resplan 
serveras! 
Något annat som planeras i kommande nummer är 
”tema växter”. Har du tips eller funderingar över något  
som vi bör ha med eller som vi skall ta reda på mer 
om, hör av dig.  
Och detta gäller i största allmänhet, vi i klubben är 
väldigt glada om du som läser tidningen skickar in bil-
der, små texter och idéer. Ju fler som bidrar till tid-
ningen desto roligare läsning! 
 
Cecilia 
cecilia@hedmanbjerke.se  

Innehåll nr 1 2019 

ProfiClear Premium
Perfect for koi ponds

To find out more about our ProfiClear range  visit www.oase-livingwater.com

● Intelligent module filter system for koi ponds

and other large bodies of water to 260m3

● Modern filter system for professional water

quality where space is at a minimum

● Outstanding filter capacity

● Self cleaning function for maintenance free

operation

● Control all settings via app through the Easy

Garden Control (EGC) system, using your

smart phone or tablet

● Excellent decomposition rates of ammonium,

ammonia, nitrite and nitrate

● Developed by and with koi experts

● Deep bed filtration to 60 microns

● Reliable German engineering

Now Available:

ProfiClear Premium Compact L

The compact and powerful
alternative for smaller ponds



 

 

Filterhuset på-
minner om en 
klassisk badhytt 
eller strandbod 
vilket passar bra 
med tanke på 
dammens upp-
gift! 
 

Vy över den pampiga baddammen. 
 

Text: 
Christina Lindström & 
Cecilia HB (sidan 5) 
Foto: 
Christina Lindström & 
Johan Erberth 

DAMMBESÖK 
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Sommaren 2018 var vädret strålan-
de, från maj och långt in på hös-
ten. Undantaget var midsommaraf-
ton... och den 12 augusti när vi 
besökte Västerås och Johan Er-
berth och hans baddamm! Så ty-
värr satte vädret denna dag stopp 
för alla idéer om att vilja bada till-
sammans med de fantastiska koien 
i dammen. Vädret bjöd denna dag 
på regn med få tillfällen av uppe-
håll. Johan berättade att hans 
dammintresse började 1999 men i 
det läget så var inte koi huvudin-
tresset utan vatten och livet runt 
och i vattnet. 
 

”tyvärr satte vädret denna dag 
stopp för alla idéer om att vilja 

bada tillsammans med de  
fantastiska koien” 

 

Johan har idag en helt fantastisk 
stor och jättefin baddamm på 190 
m3. Ytmåttet är 13 x 13 meter och 
det är 220 cm som djupast.   
Omkring och i dammen finns det  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en del växter och en fin häger som 
övervakar. 
I dammen finns 25 större koi och 
ett 100-tal fjolårsyngel. 20 av de  
stora är egen import från Sankai  
Fish Farm 2009. 

Vinterförvaringen har Johan löst 
med ett 5 m3 stort kar i garaget. 
Vi frågade Johan om han haft någ-
ra problem. Johan berättar att han 
2008 hade det första kända utbrot-
tet av Koi Herpes Virus då alla 
hans fiskar dog. Vad vi inte visste  
då, när vi var hos Johan, var att 
senare under augusti månad så 
skulle två medlemsfamiljer i Koi 
Club Sweden drabbas av samma 
katastrof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi frågade Johan om han hade 
några framtidsplaner för dammen? 
Jo, lite fler växter i och runt dam-
men ska det bli och sedan tänker 
han byta ut det grus han tidigare 
lagt i dammens grunda del till sand. 
Detta för att det ska vara trevligare 
när man badar i dammen.  Vi tack-
ar Johan för visningen av bad-
damm och pumphus och för  
förfriskningarna som vi bjöds på 
under besöket.  

Dammspecifikation 
I ett separat litet hus finns dammens 
filtersystem som består av Pondlink 
Wifi 80 000 + 40 000. Förfilter behövs 
inte med detta filter. Det finns 3 st UV
-ljus 75+55+55 watt. 
Pumparna är av typ Superflow Tech-
nopro 20 000 + 30 000. Dammen är 
uppbyggd av gummiduk och har inget 
bottenavlopp.  

Västerås 

18-08-12 

 

 

 

 

Dagens gemensamma tema 
utöver trevliga dammbesök:  
Regn, regn, regn. 

Favorit i repris: Johan skickade in 
bilder som vi publicerade i num-
mer 3/2017 där vi kunde se bygg-

projektet som nu blev till ett 
dammbesök. Det är alltid intres-
sant att se ”före” och ”efter ”  

bilder och förundras över hur 
många timmar man kan slita för att 
fiskarna skall få det bra. 
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Från Johan gick vi sedan en kortare promenad i reg-
net till dagens andra besök. Vi begav oss till grannen 
Lennart som tyvärr inte var hemma. 
Filtret är ett av de nya från Pondteam, Pondlink WIFI 
filter, som såg ut att göra ett bra jobb. Dammen i sig 
hade rena linjer inramad av ett trädäck och gräsmatta. 
Fiskarna kom från Johans damm när han delade med 
sig av några av hans egenuppfödda. 

18-08-12 
DAMMBESÖK 

Västerås 
Text: 
Patrik Martinell 
Foto: 
Patrik Martinell & 
Christina Jacobsson 

Vi har tidigare visat Johans bilder nedan på 
projektet i nr 3/2017. 

Johan berättar om damm och filter hos grannen Lennart. 
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Näst på programmet var ett besök 
hos Jari Timonen. Han köpte hu-
set 2002 och började anlägga 
damm direkt. Det blev en 22 m3 

”suterräng” damm. Ena änden är 
uppbyggd så man kommer nära 
fiskarna när man hänger på kanten. 
Andra änden är i marknivå vid 
trappan upp till huset. Där ansluter 
även en nyare damm på 15 m3 där 
de yngre fiskarna får hålla till.  
 

”det blev en 22 kubiks 
”suterräng” damm. Ena  

änden är uppbyggd så man 
kommer nära fiskarna” 

 
Ett vattenfall i rostfritt stål i form 
av en trappa leder tillbaka vattnet 
från filtreringen. I den större dam-
men bor 11 större koi, 2 spegel-
karp och en stör.  
Ursprunget är blandat från Japan, 
Koi Huddinge, Sävne Koi och 
även från värden för dagens första 
besök Johan Erberth. Inramningen 
till dammarna har både växter som 
svärdslilja, kaveldun, vass och  
stenpartier. 

 

DAMMBESÖK 
Västerås 

18-08-12 

Text & foto: 
Patrik Martinell 

Till höger bakom Jari skymtar vattenfallet i 
rostfritt stål.  

Vyer över dammarna, allt från 
marknivån som välkomnar en via 
stopp på väg upp till altanen med 
det fina lusthuset.  

En sieve samt PB filter sköter  
filtreringen tillsammans med en 
skimmer och två 75W UV.  

För information om produkter & 
nyheter m.m besök.


www.savnekoi.se
Tel:

 0702840299  

Mail: 

info@savnekoi.se

Adress: Översävne 203

74491 Heby    

Testa vårt nya 
koifoder!

Öppettider fr.o.m 19 April:

Fredagar: 15.00-19.00

Lördagar: 10.00-16.00

Söndagar: 10.00-15.00

Med vissa undantag som ses på hemsidan.

Övriga tider öppet efter överenskommelse.
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Dagens sista stopp är hos Lotta 
och Janne Åsberg.  Intresset har 
funnits länge och påbörjades med 
att renovera upp en gammal damm 
från förra ägaren till huset. Den 
har utvecklats under åren och är en 
blandning av gjutning, dammduk 
och berg. Volymen är på cirka 4 
m3 och endast 60cm djup. Ett 
PB10 med UV filtrerar anläggning-
en. Det som är intressant att tilläg-
ga är att dammen inte fryser fast 
det inte är någon värmare under 

vintern. Fiskarna är kvar och har 
klarat sig i alla år utan problem. 
Invånarna är 8 koi i varierande 
storlek och färger tillsammans med 
9 guldfiskar. Näckrosor i dammen 
och murgröna, rhododendron, oli-
ka gräs samt sommarblommor ra-
made in vattenspegeln.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

”det som är intressant att  
tillägga är att dammen inte  
fryser fast det inte är någon  

värmare under vintern” 
 

 

En mindre trevlig sak är att hägern 
är på besök med jämna mellanrum. 
Ett problem som många delar med 
Lotta och Janne. Vi är alltid nyfik-
na på tips som håller hägern borta 
så maila gärna in det till oss. (Vi 
skrev om det i nummer 3/2017.) 
Efter en hel del kul koiprat och 4 
härliga dammar blev Västeråsbesö-
ken en lyckad tillställning. Stort 
tack till värdarna för ett väl  
arrangerat evenemang. Det gav 
mersmak till lite längre resor och 
kanske även dammbesök på lite 
fler ställen i landet. 
Hör gärna av er om ni vill visa era 
dammar också! 

DAMMBESÖK 
Västerås 

18-08-12 

Text & foto: 
Patrik Martinell 

Dammen är inom ett perfekt synfält från uterummet, perfekt fikaläge med andra ord! 
Den gröna ”vattenspridaren” till höger om bron är en variant av hägerskrämma. 

Janne och Lotta vid sin oas. 
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Tur med vädret måste man säga att 
vi hade på Ljusterö den 1 septem-
ber – trots att det fanns vissa var-
ningar för regn. Att åka till Kerstin 
och Björn kändes som att köra ut 
mitt i skogen. Men så öppnade sig 
en mycket kuperad tomt på drygt 
4000 m2 med både stentrappor och 
trätrappor för att ta sig ned till hus 
och damm. Vi var 17 personer på 
besök. 
Björns intresse för koi vaknade när 
han träffade Channa (Huddinge  

koi) på en trädgårdsmässa på 1990-
talet. Ett akvarieintresse fanns som 
grund men övergick i koiintresset. 
Dammen ligger på berggrund vil-
ket är en fördel på vintern efter-
som berg har en förmåga att hålla 
kvar värme. Själva sargen är gjuten,  
därefter putsad och glasfibrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

När vi besökte dammen föredrog 
fiskarna att hålla sig på det djupas-
te stället. Totalt var de 15 stycken 
men jag tror inte att jag såg alla. En 
del var resultatet av att fiskarna har 
lekt (både förra sommaren och 
denna), de som var 10-25 cm. Det 
fanns även sju stora koi, cirka 45-
55 cm. Ursprunget är Japan. 
I dammen finns fyra flytande växt-
mattor (snyggt!) förutom en sepa-
rat växtzon på ungefär 4 m2.  
 
 

Text: 
Christina Jacobsson 
Foto: 
Christina Jacobsson & 
Richard Mauritzon 

DAMMBESÖK 
Ljusterö 

18-09-01 

Huset ligger vackert inbäddat i naturen.  Långt, långt därnere! 

Några fiskar siktades 
trots att de valde att 
stanna nere i djupet. 

Fina vyer och lika 
fina tillfällen till 
koiprat! 

 

 

Kerstin och Björn. 

Dammen med sina flytande växtmattor. 
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”det vore ju fint 
att ha ett glashus 

över hela  
dammen för att 
kunna njuta och 

hålla koll på 
vintern” 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fiskarna går kvar i dammen över 
vintern; den täcks med frigolit och 
hålls uppvärmd till cirka 9-11 gra-
der. Över dammen är linor spända 
för att hindra fåglar, här finns både 
trutar och måsar som är intressera-
de. 
Något som Björn har upplevt är 
att för mycket regnvatten i dam-
men kan sänka KH-värdet i vattnet 
vilket har orsakat fiskdöd. 

Några förändringar eller förbätt-
ringar på gång? Nej, svarar Björn. 
Fast det vore ju fint att ha ett glas-
hus över hela dammen för att kun-
na njuta och hålla koll på vintern. 
Vi tackar för besök, fika och goda 
smörgåsar. 

Dammspecifikation 
Dammdjupet är 190 cm på djupaste stället och 90 cm där 
det är grundast ‒ volymen är 20 m3. Filtret är ett trumfilter 
med ett biofilter med biobollar (callnes). Pump: Techno 
pro 20000 + Techno pro 4000 för växtzon eller värmare 
på vintern. Värmare: Profiheater 2kW. Vattnet går genom 
bottenavloppet först till trumfiltret, därefter passerar det 
biobollarna innan det går tillbaka till dammen. På vägen 
finns förstås även UV-ljus (76W). Smutsvatten leds ut till 
en tunna där man tar vatten för att vattna trädgården. 

Linorna som skall hindra närgångna fåglar 
syns svagt på bilden. 

Det finns gott 
om platser att 
njuta av dam-
men. 
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Det finns förmodligen lika många åsikter om 
hur man skall göra med sin damm och sina 
koi under vinter och tidig vår som vi är 
dammägare skulle jag tro. Men jag har för-
sökt våga mig på att sammanställa en del från 
egna erfarenheter samt i samråd med andra. 
Och som med allt annat här i världen kan 
också detta sammanfattas med handling och 
konsekvens! Så eftersom allt är som en symbi-
os så får jag väl bara hoppa in på en punkt 
och ta med er varvet runt tills cirkeln är sluten 
efter vår, sommar, höst och vinter. 
 

Vårstädning 
 

Det viktigaste är att bort stort skräp som nedfallna löv 
så dammsug botten om du har en dammsugare eller 
håva upp allt det som går att komma åt. Har vattnet 
haft cirkulation igång under vintern med pump och 
filter så är det ju alltid bra att göra rent där också. Och 
sedan fylla upp till den normala vattennivån efter städ-
ning. Detsamma gäller om en luftpump gjort att vatt-
net varit i rörelse. Har däremot vattnet stått still hela 
tiden sedan i höstas (om fiskarna är inne på vintern) 
så är det inget annat att göra än att byta allt för det är 
tja, ruttet och inget att starta upp säsongen med. Efter 
att dammen varit tömd och fyllts upp på nytt kan ett 
filterstartmedel användas men räkna med minst 3 
veckor innan bakterierna är i bra skick efter att fisken 

tagits ut. Det är 
samma sak med ett 
torrlagt filter, det 
behöver tid för att 
få igång bakterier-
na.  
Har filtret varit ute 
och igång hela vin-
tern så kan det fin-
nas vilande bakteri-
er kvar eftersom 
vattnet sällan blir 
kallare än 4 grader 
särskilt om dam-
men helt eller del-
vis varit täckt och 
isfri. Används ett 
filterstartmedel så 
går det något lite 
fortare men ge det 
tid då också. Men 
ett vatten som varit 
i rörelse är sanno-
likt i bra skick att 
ha som start för 
säsongen. Att täcka 
dammen har jag 
bara bra erfarenhe-
ter av för det kan dröja innan det blir islossning i en 
damm. Men med flytblock som vi använder så kom-
mer våren helt klart snabbare och vårsolen kan börja 
värma vattnet. Dessutom skyddar de mot att en hel 
del höstlöv trillar i som vi sedan slipper fiska upp.  
 

Flytta fiskar och filter 
Ett bra tips inför flytten är att på eftermiddagen ena 
dagen ta ut filtret och fixa klart det och sedan morgo-
nen därpå flytta fiskarna som klarar sig de timmarna i 
dammen inne med en luftpump. Vänta gärna med 
flytten tills det varit vår/försommar några dagar med 
en stabil temperatur kring 12 – 14 grader både i luften 
och i vattnet och ingen risk för att kylan återkommer. 
En temperaturskillnad på max 2 grader mellan inne 
och ute är det bästa när det är dags för att ta ut dem. 
Om du har möjlighet att ha fiskarna inne så är det en 
fördel om filtret kan flyttas in och ut det också. Här 
får jag ta min egen erfarenhet av skillnaden som ex-
empel. Första året vi flyttade in fiskarna för vintern 
hade vi köpt ett nytt beadfilter som vi startat upp  

Text & foto: Cecilia Hedman Bjerke  Vårtips 
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cirka två veckor 
innan det var dags 
för dem att komma 
in.  
Vi hade bland an-
nat fyllt innedam-
men, som rymmer 
5 kbm, till hälften 
med dammvatten 
och dessutom haft 
i filterstartmedel. 
Men det tog nog 
närapå halva vin-
tern innan vi fick 
stabilitet och ba-
lans i vattnet trots 
återhållsam mat-
ning (vilket inte var 
lätt med de kon-
stant hungriga var-
garna som gjorde 
allt som stod i de-
ras makt att få mer 
mat…) och lite 
lagom täta vatten-
byten. Här hade vi 
verkligen stor nytta 
av en bra mätut-

rustning för vattenvärden. När vi sedan våren efter 
tog ut dem till deras sommarnöje på 35 kbm så baxa-
de vi ut filtret så tillsammans med det vi har igång hela 
året utomhus blev det en bra start på säsongen.  
 
”det tog nog närapå halva vintern innan vi fick 

stabilitet och balans i vattnet ” 
 

Vi hade ett väldigt stabilt vatten närapå från dag ett 
ute och likadant kommande höst, en fungerande inne-
damm direkt. Så vi kan konstatera att flytta filter är 
helt klart värt besväret. 
 

Hungriga fiskar  
Detta är en punkt som kan dela upp koiägare i olika 
läger har jag märkt. När temperaturen är runt 5-8 gra-
der kan fiskarna visa tendens till hunger och då kan 
man faktiskt mata men mycket, mycket sparsamt. Den 
stora risken här är att om fiskarna vill ha mat och för 
mycket foder ges så finns det inget fungerande filter 
så tidigt på säsongen som kan ta hand om resterna 

vilket innebär att vattnet kraschar och fiskarna kan 
komma att dö. För fiskar är inte dumma, vill de ha 
mat så visar de det och äter. Det varnas ju ofta för att 
matning vid för kall temperatur kan ge magproblem 
och leda till att fisken dör men risken att övermata 
och ge total obalans i filtret är en mer överhängande 
risk. Så lär känna dina fiskars beteende för de visar 
väldigt tydligt om och när de vill ha mat fram på vår-
kanten om de övervintrat ute, men var mycket spar-
sam med det goda hur svårt det än är. 
 

Vattenkvalitén är allt 
Att regelbundet mäta vattenvärden i dammen är det 
bästa sättet att snabbt kunna se om något är på väg åt 
fel håll men också att kunna se vad felet är.  

Det mest givna är ju att tänka att mår fiskarna dåligt 
så byter jag lite extra med vatten, men tänk om det 
faktiskt är vattnet som du fyller på som är den felande 
länken? 
Vi skulle köpa nya provstickor för många år sedan för 
vi hade använt sådana i våra akvarier. Men när det 
stod klart för mannen som kom fram för att hjälpa 
oss att det också var för dammar och en kommande 
koidamm så sa hans min allt om hur fel ute vi var med 
teststickor. Han menade i stora drag att visade test-
stickorna att något var på tok så var det nästan redan 
för sent. Så vi gick därifrån med en låda modell ”den 
lille kemisten” som vi därefter utökat allt eftersom 
med olika tester. Och den känns som en trygghet för 
att i alla fall kunna göra det bästa för alla våra fiskar, 
ute som inne. 



 

 

Bygga nytt eller bygga om 
 
 
 

Här är en del att fundera över om du är i planerings-
stadiet för dammbygge. Eller kanske skall göra om, 
göra nytt och göra rätt. Om du har fiskarna och filtret 
kvar ute under vintern så kan jag inte nog rekommen-
dera att bygga ett rymligt, lättillgängligt och isolerat 
filterhus. Med en frostvakt så kan man utan problem 
ha filtret igång året om. Vi tar in koien men har två 
störar kvar som ständigt patrullerar dammen men 
också äter så vi har vid några tillfällen varje vinter 
gjort en backspolning av filtret. På hösten drar vi bara 
upp pumpen en bit upp från djuphålet men kör flödet 
på max för att inte riskera att det fryser i slangarna. 
Sedan har vi också en rejäl luftpump som håller vatt-
net isfritt på två ställen vid sidan av den täckta delen 
av dammen. verkar fungera bra. Vi tar som sagt nu-
mer in koigänget och då plockar vi med oss ena filtret 
in, det har vi sommartid placerat där vi lätt kan kom-
ma åt det i ett enklare filterhus. Åretrunt- filtret står i 
andra änden av dammen i ett vinterbonat filterhus. Vi 
har också turligt nog en garagenedfart till vår källare 
så filtret och alla fiskarna kan åka vagn in och ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var nog en av de avgörande punkterna för att ens 
tänka på en innedamm, att ”enkelt” kunna klara flyt-
ten. Om vi skulle göra något annorlunda vid ett 
dammbygge med vad jag vet nu så skulle vi i alla fall 
fundera över att kunna bygga dammen så att vi kan 
länka samman dammarna inne och ute så koien själva 
kan simma in när det börjar bli kallt ute. De som har 
det så är nöjda och det verkar fungera bra. För som 
sagt, koi är inte dumma de vet när det är dags! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 Ha koll på vattenvärdena. 
 Koi äter när de känner hunger, lär känna dina 

fiskars beteende. 
 Ha tålamod, låt filtren få ta tid på sig att komma 

igång. 
 Ha koll på vattenvärdena (kan behöva upprepas 

för det är så viktigt). 
 Var smart, syresätt vattnet vintertid så blir vår-

städningen enkel, eller i alla fall enklare. 
 Planera smart om du är i projektstadiet. 
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Foton: Richard Mauritzon 

 
 
 
 

Vår förra Japanresa gav mersmak och vi har fått frå-
gor om det planeras någon ny. Nu har Olle Fernström 
meddelat att han kan arrangera en resa i oktober 2019 
med liknande upplägg som den 2017 om det finns 
tillräckligt med intresserade men dock max 20 styck-
en. För er som vill bilda er en uppfattning är det en 
liknande resa som den vi skrivit om i tidningen under 
2018 där Richard Mauritzon och Roland Olsson dela-
de med sig av sina dagboksnoteringar och bilder  

 
 
 
 

därifrån. Det finns ännu inga detaljer om datum, tider 
med mera utan detta är en fråga för att se om det 
finns underlag att fortsätta med planeringen så är du 
intresserad maila till info@koiclubsweden.se gärna 
innan den 31 mars. 
För att bilda sig en uppfattning om kostnaden så låg 
den 2017 på cirka 70 000 kr för 2 personer. 
Hör av er så samlar vi ihop intresseanmälningarna till 
Olle! 

Intresserad av en resa till Japan i oktober? 
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Dagens andra besök var ett återbe-
sök hos Monica och Kjell Anders-
son, det var några år sedan sist. 
Det hade hänt en del i trädgården 
och växterna hade blivit väldigt 
stora. En av de växter i dammen 
som Kjell försöker utrota är den-
samma som jag köpte förra året 
hos Garden Aquatica med små blå 
blommor som nästan tagit över 
min damm. 

Kjell delade med sig av olika växter 
till de som önskade mer blommor i 
sin damm, även en del flytväxter 
som tar upp mycket näring från 
vattnet och till viss del motverkar  
trådalger bytte ägare. 
Det fanns två dammar och båda 
var gjutna i betong och tätade.  
Den var till viss del överbyggd 
med lite stolpar och några takreglar  
som helt täcktes av klätterväxter 
vilka även helt täckte den låga mu-
ren.  

 
 
”även en del flytväxter som tar 
upp mycket näring från vattnet 

och till viss del motverkar 
trådalger bytte ägare” 

 
 
 
 

 

Överbyggnaden är där kanske 
för att hindra rovfåglar som det 
finns mycket av i skärgården. 
Den andra dammen var större till 
ytan med mycket växter av alla oli-
ka sorter, låga som höga så bara en 
liten del av vattenytan syntes. Det 
var ett 30 tal fiskar och de går kvar 
i dammarna under vintern. 

Nedan: Den ena dammen var stor och rund 
med ca 70 cm hög mur som var överväxt 
med murgröna 

Dammspecifikation 
Dammarna har ett gemensamt filter-
system bestående av ett poolfilter med 
biobollar som förfilter och sedan ett 
eget konstruerat sandfilter, det hela 
drivs med en 18 000 l pump som är 
kompletterat med ett UV ljus 2x55 
watt.  Den runda dammen är 130 cm 
djup, volym ca 12 m3, och den andra 
dammen var ca 10 m3 men mycket 
större till ytan.  

DAMMBESÖK 
Ljusterö 

18-09-01 

Text & Foto: 
Richard Mauritzon 

Filterhuset med så kallat grönt tak renar 
både vattnet och luften. 

Fiskarna i den nästan helt täckta dammen var nästan bara framme när det vankades mat. 
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Foto: Stefan Modigh 

Koi Club Sweden  
årsmöte 2019 

Välkommen till 
Koidagen 2019 

Lördagen den 30 mars 
klockan 14:00 

Vendelsö Bygdegård 
 
 I anslutning till mötet kommer Stefan Malm 

från MoSt Koi att hålla ett föredrag. 
 Klubben bjuder på fika. 
 Årsmötets dagordning bifogas tillsammans 

med kallelse i samma kuvert som denna tid-
ning. 

 
Anmäl dig till årsmötet senast den 23 mars på 
info@koiclubsweden.se  
 
 
Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!  
Styrelsen 
 
 
 
 

Vendelsö Bygdegård 
Vendelsö gårdsväg 42 

136 73 Vendelsö 

Lördagen den 18 maj kl 11–16  
hos Sävne Koi & Trädgård 

utanför Heby 
 
 

 Du kan köpa koi, fiskmat, dammväxter och 
andra dammtillbehör. 

 Passa på att prata och fråga om allt som gäller 
dammar, det finns kunnigt folk på plats med 
många års erfarenhet. 

 Det finns kaffe och förtäring till försäljning. 
 
Sävne Koi & Trädgård ligger knappt 6 mil/1 timme i 
bil nordväst om Uppsala. Vi har ordnat en del sitt-
platser men vill du vara på den säkra sidan så  
rekommenderar vi att du tar med en egen stol! 
Årets koidag arrangeras av: 
Koi Club Sweden och Sävne Koi & Trädgård. 
 
 
 
 

Sävne Koi & Trädgård 
Översävne 203 
744 91 Heby 
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Säsongen med dammbesök avslu-
tas idag med två besök, det första 
hos Richard och Birgitta Maurit-
zon på Värmdö som är två vetera-
ner i klubben. Vi har varit där någ-
ra gånger nu genom åren men det 
är lika intressant varje gång att se 
de finurliga lösningarna i pumphu-
set och det klara vattnet.  

Dammintresset började i mitten av 
90-talet och koi var redan då hu-
vudfokusen. Dammen är gjord 
med gummiduk och har byggts ut 

en gång till de 23 m3 som den  har 
idag. Förfilter är ett trumfilter och 
huvudfilter är Biotec 36 samt 
2x55W UV. Koien har blivit 26 
stycken genom åren och är utvalda 
från handlare och uppfödare från 
flera ställen i världen bland annat 
från klubbens japanresa 2017. 
Trots det fina vädret denna dag så 
är hösten på intågande och snart 
börjar vinterförberedelserna.  
 

”det är lika intressant varje 
gång att se de finurliga  

lösningarna i pumphuset och 
det klara vattnet” 

 

Hos Richard och Birgitta övervint-
rar fiskarna i dammen. Det kan ni 
läsa om i nummer 3/2016. Det 
känns lite vemodigt att tänka på 
vintern men samtidigt är det inte 
lång tid innan nästa säsong är i full 
gång och en massa nya dammbe-
sök att planera. Gott mod så ses vi 
snart igen. 

Vi får tacka Richard och Birgitta för ett 
trevligt besök.  

Fiskarna är en blandning av israeliska, svenska och japanska koi.  

Text & foto: 
Patrik Martinell 

DAMMBESÖK 
Värmdö 

18-09-22 

Filteranläggningen finns i en egen liten 
byggnad med höj- och sänkbart tak.  



 

 

Några av de totalt 24 koien. Näckrosdammen. 
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Vi träffas hos Marie-Louise och 
Roland Olsson i deras vackra träd-
gård i Stuvsta (Huddinge) för som-
marens sista dammbesök. Tomten 
består av en stor gräsmatta med 
mycket träd och en stor damm 
som är formad som en 8. Över det 
smala partiet går en rödmålad tra-
ditionell japansk bro. Dammen är 
totalt 15 meter lång och bredden 
på cirklarna är 5 meter. 
Det finns så mycket vackert att 
titta på i denna trädgård. Allt från 
bänkar, statyer och ljuvliga rosor. 
Där finns också en mindre damm 
med näckrosor. Något som fick 
mig att få massor av idéer då mina 
egna koi äter upp alla försök jag 
gjort med näckrosor i min egen 
damm. 

I dammen finns det 24 fiskar.  18 
japaner och 6 stycken dammfödda. 
3 av de japanska fiskarna köptes 
under Koi Club Swedens Japanresa 
hösten 2017.  
Som det är nu så har dammen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ganska stora avsatser för växter 
trots att det inte finns några växter 
i dammen men runt dammen finns 
5 vackra japanska lönnar som får 
fin röd höstfärg. 
Roland säger att han varit försko-

nad från problem i sin damm. På 
frågan om vad han skulle göra an-
norlunda om han idag skulle bygga 
en ny damm säger Roland att han 
skulle göra djuphålorna större.  
 

Intresset för koi började 1993,   

Text: 
Christina Lindström 
Foto: 
Christina Lindström& 
Patrik Martinell 

DAMMBESÖK 
Stuvsta 

18-09-22 

Vy över den Japaninspirerade dammen. 

 

 

Säsongens sista fika. 

Dammspecifikation 
Dammen är uppbyggd med gummi-
duk och rymmer 45 m3 vatten. Filter-
systemet består av  4 stycken biologis-
ka filter, 3 stycken Keopsfilter med 17 
skumgummimattor och 54 plaströr 
som fördelar vattnet på olika höjd i 
filtret. En så kallad Greenmachine 
med stående filterstavar och underst 
biobollar.  Som förfilter finns ett 
trumfilter och i dammen finns två 
fristående ”skimrar” som fångar upp 
löv mm. De rymmer vardera 15 liter. 
UV-ljuset består av 2 stycken  
Amalgam på vardera 130 watt. 
Pumpsystemet består av 2 stycken 18 
kubikspumpar, en i vardera storcirkel. 
Djupet är 1,7 meter och ytmåttet ca 
45 m2 och den har inget bottenavlopp.  
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då han fick 5 koi och några guldfis-
kar av sin son på födelsedagen. 
Han hade då aldrig haft fisk tidiga-
re. 
I ett stort ”växthus” i denna stora  
trädgård bjuds vi på fika och sitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

kvar länge och pratar. Mycket min-
nen från sommaren 2018 avhand-
las.  Hösten känns plötsligt så på-
taglig och det märks också på vårt 
samtal som automatiskt kretsar om 
hur var och en av oss vinter- 

 
förvarar våra fiskar. Det verkar 
finnas lika många sätt att lösa vin-
terförvaringen som det finns 
dammägare. 
 

”det finns så mycket vackert 
att titta på i denna trädgård. 
Allt från bänkar, statyer och 

ljuvliga rosor” 
 

Vi frågar Roland hur han och  
Marie-Louise förvarar sina fiskar.  
Roland berättar att de har en 12 m3 

stor vinterdamm i garaget. Där hål-
ler han en vattentemperatur på  
cirka 18 grader under vintern. 
Vi tackar Marie-Louise och Roland 
för besöket och ser alla fram emot 
nya dammbesök under 2019. 

Japanska lönnar längs kanten ramar in dammen fint. 

Roland njuter i höstsolen. 



 

 

 

 

Skicka in bilder på din damm! 
Välkommen att skicka in bilder på din damm och 
såklart på dina koi. Skriv med några rader om hur 
stor den är och vad du har i den. Berätta gärna hur 
du har byggt den! Några tips du vill förmedla?  
Mejla till cecilia@hedmanbjerke.se 

Jobba i klubben? 
Vi söker alltid dig som vill hjälpa till i klubben.  
Det kan vara bemanning på mässor, visa upp din 
damm, skicka in bilder eller skriva någonting i vår 
medlemstidning. 

Dammbesök 2019? 
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill ta 
emot besök av oss, hör av dig för nu håller vi som 
bäst på att pussla ihop bra dagsresor för kommande 
sommar. 

Kontakta info@koiclubsweden.se 

Årets planering i koiklubben 
Mars 
21-24 mars 2019 (tor-sön) Trädgårdsmässan 
Plats: Stockholmsmässan 
Adress: Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö  
 

30 mars kl 14.00  (lördag) Årsmöte 
Plats:  Vendelsö Bygdegård 
Adress: Vendelsö gårdsväg 42, 136 73 Vendelsö 
OBS! Anmälan senast 23 mars till: 
info@koiclubsweden.se 
Inbjudan och dagordning bifogas med denna tidning. 
Materialet finns också på vår hemsida: 
www.koiclubsweden.se. 
 

Maj 
18 maj kl 11-16 (lördag) Koidagen 
Plats: Sävne Koi & Trädgård. 
Adress: Översävne 203, 744 91 Heby 
 
Viktigt, håll din e-postadress uppdaterad!  
Mellan tidningsutgivningarna är det e-post och  
hemsida som gäller. Vi använder din e-postadress  
endast till klubbens egna meddelanden. 

 

Logga in på www.koiclubsweden.se 
medlemssidor! Är du medlem men 
ännu inte skaffat inloggning så fyller du  
bara i formuläret på vår hemsida och 

inom en vecka har vi godkänt din ansökan. Där kan 
du bland annat hitta vårt arkiv av äldre tidningar. 

Koi Club Sweden 
Styrelsen 
Ordförande och ansvarig utgivare för tidningen: 
Patrik Martinell, 
Älghornsvägen 23, 179 98 Färentuna 
E-post: patrik.martinell@aratron.se 
Vice ordförande: Barbro Eriksson 
Kassör: Martin Franzén 
Sekreterare: Christina Lindström 
Ledamöter: Theres Andersson, Thomas Brink 
och Anita Wärme 
Suppleanter: Lena Hinnelund, Kjell Lindström och 
Sören Wallinder, webbmaster 
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: 123 25 62-7 
Ange ditt namn, adress, telefon och e-post-adress efter-
som ett av syftena med klubben är att skapa ett kontaktnät 
av koivänner. 
Tidningen  
kommer med 4 nr per år och ingår i medlemsavgiften. 
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. 
Redaktör: Cecilia Hedman Bjerke 
E-post:  cecilia@hedmanbjerke.se  
Planerad utgivning av tidningen 2019  
är mars, juni, september och december.  
Manusstoppen infaller: 
15 februari, 9 maj, 16 augusti och 14 november. 
Datumen kan komma att ändras. 
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Klubbsidan 

Vi finns såklart på Facebook, sök på Koi 
Club Sweden så hittar du oss! Det är 
öppet för alla att gå med så den sidan 
når en lite bredare grupp. Välkommen! 

 Öppettider 
Lör-Sön 11-15



 

    

                                         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. 
 

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 

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             
 
 

Beadfilter för dammar med Koi 

Nyhet!!!   Midori fiskfoder  baserat på insekter 

100 % fritt från marina ingredienser, Larvliknande pellets, Effektiv tillväxt, Levande färger, Mycket hållbart 
Innehåll: Protein 45 %, Fett 12 %, Råfiber 2,9 %, Calcium 1,3 %, Natrium 0,2 % 
Vitamininnehåll: A 10.002 IE/Kg, D 3.000 IE/kg E 200 mg/ kg, C  250 mg/kg 
                                          Vårt pris: 2kg 300 kr, 4 kg 550 kr och 15 kg 1500 kr  


