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Hej alla koimedlemmar! 
Dammsäsongen har nu gått i träda 
för oss som inte har inneförvaring. 
Tiden tas upp av jul, släkt och vän-
ner istället. Mycket annat att hinna 
med under den här årstiden. Det 
kanske är bra att man får en paus 
från fiskarna? Fast å andra sidan så 
är ju mellandagarna snart här, och 
vad händer då? När det börjat lug-
na sig med mat och släktträffar så 
börjar tankarna på nästa säsong. 
Vips så har man kommit på 
dammprojekt som kommer att 
räcka flera år framåt. En inneför-

varing kanske inte är så dum ändå. 
Då kanske man kan sitta och titta 
på fiskarna istället för att tära på 
plånboken. Jag tror nog jag ska 
fundera på en inneförvaring i mel-
landagarna. Det är ju en bra inve-
stering. För om abstinensen blir 
mindre så kanske man inte får så 
många nya idéer? 
Men utedammen kan ju alltid bli 
större… Kanske ska man även 
prova ett nytt filter?  Det är tur att 
det är mycket ledigt i jul! 
God Jul & Gott Nytt Koiår 
/Patrik          www.koiclubsweden.se 

 

Ordföranden har ordet 

Parasiter! 
 

Det har efterfrågats lite nu och då om en 
artikel om parasiter, ett komplext ämne att ta 
upp enbart i ord och bild.  
 

Så efter lite övervägande blev det mer lite råd i rätt 
riktning, för att skriva ”gör så här” går inte. Det kan 
bli mer fel än rätt och ingen vill ha det på sitt samvete. 
Några punkter som är en bra start: 
Ha koll på vattenvärdena. Till det är såklart dropptester 
bäst men allt är bättre än inget. Nåja, nästan allt. 
Lär känna dina fiskars beteende. De är individer och då 
ser du om de avviker från sitt normala beteende med 
en del typiska tecken: Hoppande, att de slår sig mot 
botten... Men "en gång är ingen gång", det är när de 
gör detta mer än i deras ”normala” beteende. 
Om du då misstänker parasiter: 
 
 

 
 
 
 
 

Ta först reda på vad det är för parasit- medicinera sedan.  
För detta krävs skraptest och mikroskop (och goda 
råd).  Vi kan rekommendera att ni söker på till exem-
pel You Tube efter parasiter och detta är namnen på 
de vanligaste: 
 
 
 
 
Kolla och bolla dina tankar och funderingar. Våra annonsö-
rer är några vi kan rekommendera att kontakta. De vi 
vet försöker att hjälpa till i den mån de har tid är i alla 
fall Sävne Koi och Koibutiken men gör ett försök 
med den du brukar handla av och känner bäst. 
Vi kan också rekommendera att gå med i Stefan och 
Mona Malms Facebookgrupp MoSt Koi där råden 
brukar komma snabbt och i mängder. 

© Koi Club Sweden och respektive författare/fotograf. 
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Vi vill först och främst tacka 
alla som bidragit med bilder 
till tävlingen, styrelsen tillika 
juryn hade det stora nöjet att 
få botanisera bland era alster. 
Och vi återkommer nästa år 
med en ny tävling så börja 
leta redan nu efter uttrycks-
fulla bilder på temat ”dammar 
och dammfiskar”! 
 

 
Som utlovat blir det nu ett litet 
reportage om vinnaren och dennes 
dammfiskar… så eftersom det blev 
jag som är redaktör för tidningen 
som ärofyllt och tacksamt hamna-
de överst så får jag väl prata lite 
med mig själv. Och dammfiskarna!
Så till att börja med får jag presen-
tera fisken på bilden: Ormen. En 
av ledarfiskarna i dammen om inte 
ledarfisken. Först framme när det  
 

vankas mat och den vi först kunde 
börja handmata redan kort efter att 
gänget på totalt 12 individer flyttat 
hit från Sävne Koi där vi köpte 
dem. De var tvååringar då och vi 
har haft dem i fyra år nu. Här bor 
de sommartid ute i en cirka 35 
kbm stor damm och vintertid i en 
innedamm på 5 kbm så vi kan um-
gås med dem hela året. Bilder från 
innedammen finns att se på sidan 
21 i denna tidning, ”Vinterdamm- 
besök”. 
Som ni alla med koi vet så är ju alla 
små personligheter och just Or-
men har förutom att vara en liten 
kelgris också egenheten att som-
martid bli väldigt mycket mörkare  
(syns lite på nedre bilden här till 
höger) på de gråaktiga fälten på 
kroppen  vilket vi inte har en aning 
om varför. Ett syskonbarn föreslog 
att det nog berodde på att den fick 
solbränna ute på sommaren, ”För  
 
 
 
 

det får ju jag:” Det kanske inte är 
krångligare än så?! 

Fototävlingen 2019 

Foto: Carin Sjölund och Mats Sjölund  
Om deras bild: Tancho Showan som simmar i fronten av det 
färgsprakande infernot är direkt importerad från Japan liksom 
de andra koiarna. Den första dammen byggdes 1987 och har 
vuxit sedan dess. Nu omges den Japaninspirerade dammen av 
en lummig trädgård med stor mångfald.   

Foto: Christina Jacobsson 
Om sin bild: ”Speglingar” 
Ibland är fiskarna som vackrast när man inte riktigt ser dem, 
bara anar. Bilden är tagen i september när solen står lite lägre 
och man till sin stora sorg inser att sommaren snart är slut. 
 

Hedersomnämnande, på andra plats: Hedersomnämnande, på tredje plats: 

 

 



 

 

En väl utnyttjad sluttningstomt med mycket växtlighet. 
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Dagens första be-
sök var ett återbesök för klubben 
men första gången för mig och 
Birgitta. Tomten var en sluttnings-
tomt ett stenkast från sjön Mage-
lungen, så egentligen skulle det inte 
behövas en damm då det är så nära 
till sjön. Ylva och hennes föräld-
rars dammintresse startade så sent 
som 2014 och den första dammen 
byggdes 2015. Nu har det blivit tre 
dammar som är förbundna och har 
ett gemensamt filter. Hela damm-
anläggningen ligger i en slänt upp 
mot huset inbäddat i ett hav av 
blommor och stora träd.  
Den översta dammen är den första 
efter filtret och är belägen intill 
husets entré är cirka 4 meter lång 
och 2 meter bred och 40 cm djup 
som har en bro av stora stenplattor 
och passeras när man kommer 

 

”Som gäst kunde man inte 
annat än njuta av detta 

underbara 
vattenarrangemang.” 

 
 
 
 
 

som gäst till huset. Dammen var  

omgärdad av mängder av stenar 
och såg väldigt naturligt ut, för 
dammduken syntes inte alls. Sedan 
rinner vattnet ut i den stora dam-
men via ett cirka sju meter långt 
gjutet vattenfall av olika stenar där 
dammduken också dolts perfekt. 

Text & foto: 
Richard Mauritzon 

DAMMBESÖK 
Farsta 

19-08-17 

Övre dammen vid husets entré. Mellandammen som också ligger i närheten av huset. 
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Den är väldigt fint anlagd med ste-
nar i vattenbrynet och växter runt 
om som naturligt dolde dammdu-
ken vilket är väldigt svårt att göra 
till 100 procent. I dammen växte 
det mörkröda näckrosor. Det var i 
denna damm som de fem koifis-
karna simmade runt tillsammans 
med en mängd guldfiskar.  
Vid det smalaste stället var det en 
träbro som man måste passera när 
man skulle komma på besök så 
som gäst kunde man inte annat än 
njuta av detta underbara vattenar-
rangemang. När man gått över 
bron så var det stora stenar som en 
trappa uppför slänten bredvid det 
stora vattenfallet när man gick upp 
till huset.  
Då vattenmängden från pumpen 
var lite för mycket för det stora 
vattenfallet så anlade man ytterliga-
re en damm som fylldes på från 
filtret uppe vid huset. Via en liten 
bäck fortsätter vattnet ner till dam-

men som är 3 x 2 m och 70 cm 
djup. Vattnet rinner vidare i en 
smal bäck ner till den stora dam-
men som ligger några decimeter 
lägre. 
På vintern täcks stora dammen 
med frigolit och en syrepump för-
ser vattnet med luft så att en del av 
vattenytan inte fryser igen och 
sumpgaserna kan försvinna ur vatt-
net och fiskarna får en förutsätt-
ning att överleva vintern till nästa 
vår. 
Det lilla smolket i bägaren var 
dock lite brunt vatten vilket påver-
kade siktdjupet som var ca 40 cm, 
men det beror troligtvis på alla 
träd, regnvatten som rinner i slän-
ten och ner i dammen samt den 
totala vattenyta som denna anlägg-
ning har. Jag fick själv samma re-
sultat när gräset runt min damm 
växte över stenarna runt dammen 
och ner i vattnet. Så vill man dölja 
dammduk till 100 procent och få 

det att se så fantastiskt naturligt ut, 
så får man nog acceptera lite mind-
re siktdjup eller investera i en 
mycket större filteranläggning för 
utrymme finns! 
Det var föräldrarna som hade 
damm i tankarna från början, de 
får numer bistå med arbetskraften 
när så behövs. Nu är det Ylva som 
styr över hur det ska planteras väx-
ter och om dammanläggningen 
skall förändras. Och så får vi väl se 
om Ylvas tankar på ytterligare 
damm blir verklighet... 

Dammspecifikation 
Byggår:  2015 och framåt 
Typ av damm: Gummiduk 
Volym:  30 000-40 000 liter 
Ytmått:  15 m x 3-6 m  
Bottenavlopp: - 
Förfilter: - 
Filter:  Oase Biotec 18  
UV-filter: 55 watt  
Pump:  Oase, 16 000 liter/tim 
Övrigt:  - 

Bredvid trappan upp till huset rinner vattenfallet som slutar i den stora dammen med 
näckrosor. Där simmar också bland annat den stora koien på bilden överst till höger. 

Ylva med sina föräldrar vid den välkom-
nande entrén upp till huset 



 

 - 8 - 

 
 
 
 

 
Dagens andra dammbesök var hos 
Sören som har en underbar liten 
oas bakom huset. Hela damman-
läggningen är väl skyddad så ingen-
ting syns från vägen.  Sörens och 
hans fru Britt-Marie, som dessvär-
re gick bort för några år sedan, in-
tresse för damm och fiskar började 
för cirka 30 år sedan. Från början 
var det akvariefisk och guldfisk 
som fångade deras intresse. 
För ca 20 år sedan skaffade de sina 
första koi.  
Nu har antalet koi i dammen växt 
till 11 stycken och dessutom 5 
stycken Shubunkin som är en vari-
ant av guldfisk. I dammen, som är 
på 20 kbm, är det gott om plats för 
fiskarna. 
 
”Detta problem har Sören löst 
genom att ha en tunnel från 

utedammen till en 
innedamm.”  

 
Filteranläggningen har Sören kon-
struerat själv och att döma av det 
klara vattnet fungerar den utmärkt. 
Eftersom många av våra medlem-
mar frågar om man kan bygga fil-
ter själv har jag fått en beskrivning 
av Sören hur han har gjort. 
(Bilden sist i artikeln visar den be-
skrivningen.) Som filtermedia i det 
biologiska filtret har Sören använt 
infiltrationsrör. 
Förutom det biologiska filtret finns 
ett växtfilter. Det består av växter 
som placerats i lavasand. Växterna 
tar hand om nitratet som bildas när 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

det biologiska filtret bryter ner 
nitrit. Att det fungerar kan man se 
på den frodiga växtligheten bakom 
dammen. För att hålla svävalgerna 
i schack finns där också ett UV-
ljus på 75 W. 
Filtret är inte den enda ovanliga 
lösningen här. På vintern mår ju 
fiskarna mycket bättre om de får 
vara inne i värmen och här äter de 
under hela vintern och behåller 
därför sin motståndskraft mot vi-
rus, bakterier och dessutom växer 
de under hela året. Nackdelen med 
att flytta fiskar mellan dammar är 
ju att det är ganska jobbigt att 
fånga dem och dessutom riskerar 
man att skada dem vid fångsten. 
Detta problem har Sören löst ge-
nom att ha en tunnel från utedam-
men till en innedamm. När det 
börjar bli kallt på hösten så matar 
Sören fiskarna i innedammen som 
finns vid huset i det glasade 

Text & foto: 
Roland Olsson 

DAMMBESÖK 
Vendelsö 

19-08-17 

En del av dammen med vattenfall och fina näckrosor, fiskarna höll till i damm bredvid. 

Väl dold regnvattentank. 

Sören med ett infiltrationsrör, de används 
som filtermedia i filteranläggningen. 
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Fiskarnas vinterviste dit de själva simmar när det börjar bli kallt. 

Det glasade uterummet är en oas av växter och med en  
medelhavskänsla med alla vidruvor som klänger i taket. 

Skiss på Sörens reningsanläggning för den som kanske känner för ett nytt  projekt framöver. 

uterummet. När alla fiskarna är inne stänger han en 
knivventil i kulverten och vips är alla fiskarna inne. På 
våren när det är dags att ta ut fiskarna och temperatu-
ren i vattnet är ungefär densamma inne och ute så 
öppnar han bara ventilen och fiskarna simmar ut. 
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 Får vi komma på dammbesök sommaren 2020? 

Vi pusslar ihop anmälningarna så det blir en bra tur-
né och därför är det inte alltid alla som anmäler sig 
som kommer med redan samma sommar men vi 
kommer ihåg er och lägger överst till nästa säsong. 

Skriv när ni helst vill att vi skall försöka planera in 
besöket och en kort beskrivning av dammen eller 
dammarna. 
Frågor och intresseanmälan skickas till: 

Liksom att ha damm så är arbetet med olika händelser i koiklubben en ständigt pågående process så vi tar 
löpande gärna emot intresseanmälningar för dammbesök! Om du känner att det är dags att visa upp din 
damm och dina fiskar tar vi gärna emot en anmälan redan nu.  

info@koiclubsweden.se 

Vattenfall på Naples Botanical Garden i Florida så det är inte fotat i Sverige! Men man kan ju alltid drömma... 

  

Nordiska Trädgårdar 2020 
 
 

Trädgårdsmässan kanske känns långt 
borta just nu men vi planerar för fullt 
inför den.  Det vi hoppas på är att också 
du vill vara med där och prata dig varm 
om damm och koi nästa år! 
 

Du står en halvdag i montern och reste-
rande del av dagen kan du strosa runt på 
mässan. (Alla som jobbar på mässan går 
naturligtvis in kostnadsfritt.) Och du 
behöver inte kunna ”allt”, att du gillar 
dina egna koi räcker väldigt långt! 
Anmäl dig på mailadressen nedan se-
nast den 15 februari (mässan vill ha 
namnen på alla medverkande i god tid). 
 
När: 26-29 mars 2020 
Var: Stockholmsmässan, Älvsjö 
Hur: info@koiclubsweden.se 

   

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

  6 kg     550:- 
25 kg  1.500:- 

:- 
 

:- 

Prova vårt Koi- och Störfoder 

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 

Nyhet!!!   Pondlink tryckfilter  - UV-ljus ingår i alla Pondlink filter 

BIOClear    XL30.000       XL40.000          XL80.000 
Damm storlek upp till liter        7.500           10.000  20.000 
Vårt pris med motor                       6.600 kr      11.300 kr       13.500 kr 
Vårt pris med vev        3.400 kr         5.900 kr    9.400 kr 
  

Styrning med  
motor eller  
manuellt 

Stora filtersvampar 

Top Koi, 51 % protein 
2 kg   300:- 

 4 kg    550:- 
15 kg 1.500:- 

 
 

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

 4 kg    450:- 
15 kg 1.200:- 

 

 

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  

För innehålls-deklaration se hemsida  http://www.coppens.eu/nl/visvoer/group/koi-voer 
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Otroliga utrymmen skapade för koi. 
 

 
 
 
 
 

 
Mitt i sommaren, närmare bestämt 
några dagar under vecka, 28 gjorde 
ett gäng koientusiaster från Närkes 
Koiklubb en resa till en av världens 
största koifarmer. Den tredje störs-
ta för att vara exakt. Den ligger i 
Polen cirka två och en halv timmes 
bilresa västerut från Warszawa i 
Kawęczyn. Vi flög till Warszawa 
och hyrde bil där. 
Yoshikigoi Koi Farm Poland drivs 
av Jos Aben. Han är holländare 
och har även i Holland en koifarm 
i Grubbenvorst. Jos Aben har för 
övrigt skrivit en alldeles utomor-
dentligt intressant bok ”The Sec-
rets of Koi Unravelled” som varmt 
rekommenderas som källa för in-
spiration och kunskapsinhämtning. 
Farmen här i Polen består av 45 
hektar mark och på den ytan finns 
utspritt 65 lerdammar av varieran-
de storlek men alla är stora.  
Det finns också ett antal hus mest  
liknande växthus med bassänger.  

 

Åtta riktigt stora och 60 av varie-
rande mindre modeller. I alla dam-
mar och bassänger fanns det fisk 
av varierande storlek i god och 
mycket god kvalitet 
På farmen finns också ett stort hus 
som kallas slottet där vi fick bo. 
Det var inte direkt europeisk ho-
tellstandard men det funkade bra.  
 

”I år räknar man med att 
producera 11 miljoner  

fiskyngel ” 
 

Vi bodde två i varje rum och det 
fanns tre toaletter i huset. Dessut-
om fanns ett mindre utrymme fyllt 
av öl och sprit. Det var bara att 
förse sig och det ingick i de 50 
euro vi betalade per dygn för hel-
pension.  
Vi blev omhändertagna, förutom 
av Jos Aben, av Marcin Kosiak.  
 

De var mycket goda och trevliga 
värdar och spenderade mycket tid 
med oss. På Farmen arbetade ett 
varierande antal personer bland 
annat ett par ukrainska yngre kvin-
nor som förutom att gå runt och 
mata alla fiskar i alla dammar, laga-
de all vår mat. 

POLENRESAN 
Kawęczyn  

V. 28  2019 
 
Text: Tore Wallman 
Foto: Mats Persson 

Som en godisbutik är för barn är denna farm för koinördar- en otrolig upplevelse! 

Jos Aben framför några av alla priser. 
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Fiskmatningen sköttes helt manu-
ellt, inga foderautomater förekom-
mer. Genom att gå runt och mata 
manuellt fick man god kontroll på 
hur fiskar och vatten mår. 
Farmen är helt sjukdomsfri och så 
vill man att det skall vara även i 
framtiden och för att göra detta 
möjligt kommer aldrig några fiskar 

till farmen utifrån. All fiskrörelse 
sker alltså från farmen. De fiskar 
som auktioneras ut från farmen tas 
till Jos Abens farm i Holland och  
hämtas där. Fisk levereras med bi-
lar i hela Europa och England är 
ett av de största mottagarländerna. 
Det produceras en ofattbar mängd 
koi på farmen och den siffran ökar 

hela tiden då farmen byggs ut kon-
tinuerligt. I år räknar man med att 
producera 11 miljoner fiskyngel 
och alla dessa sorteras och gallras 
manuellt. Slutresultatet blir om-
kring 100 000 säljbara fiskar. Då är 
de allra flesta av bra kvalitet men 
inte tävlingsfiskar. Omkring 4000 
av dessa 11 miljoner yngel blir rik-
tigt bra. 
Det var verkligen en fantastisk 
upplevelse att vandra runt alla 
dammar utomhus och se all fin fisk 
i dessa mängder. Även bassängerna 
inomhus bjöd på otroligt mycket 
ögongodis. 
Det fordras emellertid att man är 
riktig koinörd för att man skall tri-
vas då farmen ligger mitt ute i ing-
enstans och inga andra faciliteter 
finns att tillgå. 
Sammantaget är detta för mig 
sommarens bästa upplevelse. 

Det verkar som om det finns (nästan) oändligt med koi i alla storlekar på denna farm. 

En av alla lerdammar på Yoshikigoi Koi 
Farm Poland. 

Koi på tillväxt ute i det fria. 

Oavsett var man ser dem verkar koi alltid 
vara på jakt efter mat. 

Koinördarna på resan, från vänster: Jonas 
Bergman, Örjan Arvidsson, Mats Persson, 
Tore Wallman, Johan Sundell och Lars 
Richardsson.  



 

 
Text & foto: Olof Olsson 
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Vi har sedan tidigare kunnat 
läsa om följetongen i diket 
hos Olsson vilket numer 
borde få ett mer värdigt namn 
med tanke på hur resultatet 
blivit. Tidigare rapporter från 
dessa dammars utveckling 
hittas i 1/2016, 4/2016 och 
4/2017. 
 

Äntligen klar! Det tog över fyra år 
från först spadtaget till att denna 
vår andra damm nu är färdig. Lik-
som den första, är även denna 
andra dammen gjuten i betong. 
Den första dammen, som rymmer 
12 kbm, blev klar för 10 år sedan 
och i den har vi nu tre rejäla koiar 
och cirka 50 guldsarvar samt ett 
gäng flodkräftor. Den nya dam-
men är betydligt större, den rym-
mer cirka 38 kbm, och den anslu-
ter till en berghäll mitt på tomten. 
Tanken är att det ska likna en klip-
pa i havet. 
 

”Vi har ännu inte bestämt om 
vi ska ha fisk även i denna 

dammen” 
 

Närmast hällen är det en djupdel 
på 170 cm som utgör den största 
delen av dammen. I tillägg finns 
det en något mindre, grundare del 
(60-80 cm) som är fylld med cirka 

30 cm singel (eller ett ton). Där ska 
jag plantera växter, näckrosor med 
mera till våren. Den tredje delen av 
dammen är ett rotzonsfilter på 
knappt två kbm, som är fylld med 
lavasten. I botten på rotzonsfiltret 
har jag tre parallella, cirka 2 meter 
långa, pvc-rör som jag borrat ett 
stort antal hål i. PVC-rören ligger i 
sin tur instuckna i vanliga dräne-
ringsrör, så att de kan tas ur och 
göras rena vid behov, utan att be-

höva tömma ur all lavasten. 
Dammvattnet som pumpas i in 
pvc-rören i botten av rotzonsfiltret 
stiger upp till ytan och sipprar se-
dan ut i dammen via flera urfas-
ningar i muren mellan filtret och 
dammen. På toppen av rotzonsfilt-
ret har jag börjat plantera växter; 
hittills fackelblomster, kabbleka 
och en liten gunnera, men det ska 
bli fler växter till våren. 
Jag har också ett vanligt tryckfilter 
(BioClear XL 30000) med en 55 W 
UV-lampa. Båda filtren drivs av 
varsin lågvoltpump på 90 W och 
12 V (Superflow 12000 LV). Jag 
har köpt all utrustning och materiel 
från Sävne Koi & Trädgård AB. 
Hittills, efter 7 veckor, fungerar allt 
bra och vattnet är kristallklart. Vi 
har ännu inte bestämt om vi ska ha 
fisk även i denna dammen, eller 
om vi ska låta annat växt- och 
djurliv frodas. Badar gör vi i alla 
fall!  

Olssons dike 

Vy över dammar och fina fiskar i en lummig trädgård. 

En inbjudande gång mellan dammarna... … som leder fram till baddammen. 

 

 

ProfiClear Premium

Perfekt till koidammar

Vill du veta mer om vårt ProfiClear sortiment, besök oss på www.oase-livingwater.com

● Intelligent modulfiltersystem för koi-

dammar och andra stora vattendrag upp

till 260m3

● Modernt filtersystem med mycket stor

filterkapacitet för optimal vattenkvalitet

● Självrensningsfunktion för underhållsfri

drift

● Easy Garden Control (EGC system) för

enkel kontroll av inställningar via app på

telefonen eller surfplattan

● Hög nedbrytningshastighet av ammoni-

um, ammoniak, nitrit och nitrat

● Utvecklad teknik av och tillsammans

med koi-experter

● Djupbäddfiltrering ner till 60 mikron

● Tillverkad i Tyskland med hög kvalitet

och lång garanti

PROVA OCKSÅ:

ProfiClear Premium Compact L
Det kompakta och kraftfulla

alternativet för mindre
dammar
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Mitt bestående minne efter de två 
besöken i Nynäshamn är: vilka 
ytor! Vilka stora rejäla tomter! Och 
vad vackert det är med berg och 
sten! Lyckliga de som har det 
”gratis” på sin tomt. Och som har  
utrymme för japaninspirerade kon-
templationsplatser med stenblock 
och krattat grus, förutom dammar, 
bäckar och pool. 
Det första besöket var hos Martin 
och Iréne. Tomten på drygt 1700 
m2 sluttade lätt och en bäck kunde 
förbinda de båda dammarna. I den 
mindre dammen längst ned kunde 
man se små små yngel, ett resultat 
av lek ganska snart efter att de nya 
fiskarna kommit i dammen Den 
större dammen, huvuddammen är 

 
”Så är det ibland; en del 

beslut behöver viss 
mognadstid.” 

 

formad som ett båtskrov med yt-
måtten 5x10 meter. Den lilla dam-
men har en diameter på 2 meter. 
Både dammar och bäck är gjutna 
med hjälp av Olle på Garden  

Fiskarna har fått namn efter romanen/TV-serien ”Shogun” 
och kallas Mariko, Toranaga, Anjin och Fujiko. 

Bäcken som porlar nedför  slänten är 13 meter lång och består av 
sprängsten och skifferplattor.  

Poolen i bakgrunden och det rejäla stenblocket med bäcken framför. 

Text: Christina Jacobsson 
Foto: Richard Mauritzon 

DAMMBESÖK 
Nynäshamn 

19 - 08 - 17 

 

 

Överst: Martin inspekterar filtret. 
Nedan: Martin och Iréne framför dammen 
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Aquatica. Mycket snyggt.  
För att få plats med filtret var Mar-
tin och Iréne tvungna att spränga 
bort lite berg som sedan delvis 
kunde användas i bäcken. 
Planerna på en damm och en bäck 
fanns redan för 15 år sedan men 
genomfördes först 2018. Så är det 
ibland; en del beslut behöver viss 
mognadstid. Miljön runt dammar-

na är mycket japaninspirerad. Näs-
tan det första som drar blickarna 
till sig är ett väldigt vackert bambu-
staket som bildar fond till huvud-
dammen och de två fina 
”japanska” ytorna med krattat grus 
i form av 2-4 mm kross och vackra 
sprängstenar. En liten bro över 
bäcken finns också, allt har nattlig 
belysning. I anslutning till grus- 

 
ytorna växer bambu, magnolia och 
japansk blodlönn. 
Nästa plan är ett japanskt tehus i 
anslutning till huvuddammen. 
Fiskarna övervintrade i dammen 
med dåligt resultat så Martin och 
Iréne funderar på olika lösningar 
inför kommande vinter. 
Vi besökare njöt mycket av träd-
gården. Och tackar för kaffet!! 
 

Dammspecifikation 
Byggår:  2018 
Typ av damm: Gjuten 
Volym:  25 000 liter 
Ytmått:  10x5 meter 
Bottenavlopp: - 
Förfilter: - 
Filter:  Oase trumfilter med tre 
  kammare  
UV-filter: 240 W , inbyggt 
Pump:  2 st Aquamax ECO 20000  
Övrigt:  Näckrosor i båda  
  dammarna plus tre växt-
  mattor med olika gräs, iris 
  och kabbleka. 

Sidinnehåll 
Dammbesök 17/8 

En fin vy över den Japaninspirerande trädgården som planeras att få tillökning av ett 
tehus i framtiden. Låter som ytterligare ett spännande projekt! 

Dammen och en kontemplationsplats med stenblock och krattat grus i förgrunden. 
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För att komma till damm nummer 
två, hos Kerry, knallade vi iväg cir-
ka fem minuter över järnvägsbron 
och kom till ytterligare en jätte-
tomt, denna på hela 3 000 m2 med 
flera fastigheter. Det stora huset 
fyller 100 år i år. 
Här kan man snacka om berg på 
tomten: en enorm bergssida syntes 
först när man kommit en bit in på 
tomten. Imponerande! Det fanns 
trappsteg ända upp till toppen och 
en del hurtiga besökare tog sig upp 
och fotograferade. 
Själva trädgården gav intrycka av 
en slottspark, mycket på grund av 
den vackra häcken med en gjut-

järnsgrind. På andra sidan häcken 
ligger Nickstabadet med parkering. 
 
”Vi kunde inte låta bli att 

fundera över hur det hade varit 
med ett fall ända uppifrån? ” 

 
 Vid ingången till trädgården fanns 
även en liten japansk kontempla-
tionsplats med grus och flera ja-
paninspirerade växter, bland annat  

DAMMBESÖK 
Nynäshamn 

19 - 08 - 17 

Som en slottspark med stora träd, berg och fint klippta häckar. 

Japansinspirerad trädgård framför huset och i bakgrunden trappor  upp på berget. 

En fräsch 100– åring! (Huset alltså…) 
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lönnar. En vacker lyktstolpe intill. 
Kerrys dammintresse började re-
dan 1989 så han är veteran, starta-
de som många av oss med både 
guldfisk och koi. Från början hade 
han dammduk i dammen men har 
sedan gjutit i stället. Ett litet vat-
tenfall smög snyggt ut från en del 

av berget. Vi kunde inte låta bli att 
fundera över hur det hade varit 
med ett fall ända uppifrån? Ett Ni-
agara i miniformat… 
I dag har Kerry 10 koi i dammen, 
som mest har de varit 40 när egna 
yngel funnits. Ursprungskoien 
kommer från en lokal handlare i  

Nynäshamn. På vintern får de 
komma in till en liten damm i käl-
laren. 
Något som Kerry inte är ensam 
om är problem med trådalger. Om 
han skulle bygga en ny damm  
skulle det bli en med bottenavlopp 
för att underlätta rengöringen. 

 

Dammspecifikation 
Byggår:  1989, första dammen 
Typ av damm: Gjuten 
Volym:  20 kbm 
Ytmått:  8x4 meter  
Bottenavlopp: Nej 
Förfilter: - 
Filter::   Oase Biotec 36  
  Screenmatic  
UV-filter: 25 W  
Pump:  Superflow Pro 20000  
Övrigt:  Näckrosor i dammen och 
  numer 10 koi. 

Dammen har konkurrens! Man kan ana hur högt berget är när man ser hur några besö-
kare nästa får luta sig bakåt för att se. 

Det är inte ofta man får se sådana vidsträckta vyer över trädgårdarna klubben besöker. Överst: Vattenfallet från berget. 
Nedan: Kerry Eng 



 

 

 

 

VINTER- 
Text & foto: 
Cecilia Hedman Bjerke 
Foto: Öyvind Bjerke 
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För första gången provade vi på ett 
vinterdammbesök den första ad-
vent,  tillika första december. Jag 
och Öyvind tog glada emot den 
modiga skaran på nio personer 
som vågade sig ut till oss i skogen 
denna vintriga dag. 
Det blev såklart en massa prat om 
koi och hur andra gör under vin-
tern och allt annat tänkbart där 
emellan. Vår tanke var att visa en 
variant av vinterförvaring som 
kanske kunde ge lite idéer och 
uppslag om någon hade fundering-
ar på att ge sig på ett sådant pro-
jekt. 
Det var andra vintern vi hade 
gänget ute som vi påbörjade detta 
projekt, vi insåg att det faktiskt var 
genomförbart då ett rum i källaren 
som användes mest som upplag 
hade jordgolv. Det var liksom  
som gjort för detta ”dårprojekt” 
som icke koi- personer i vår om-
givning tyckte det var när vi börja-
de forsla ut totalt 250 skottkärror 
med jord. I februari. Dessa jord-

mängder blev för övrigt grunden 
till en tjärn sommaren efteråt. Så vi 
målade, murade, gjöt, putsade och 
pustade och blev klara lagom till 
dess det var dags att ta in koien 
den hösten. 
Ett av våra PB 20-filter släpar vi in 
och ut när vi flyttar koien vilket 
innebär att vi faktiskt har märkbart 
bättre vatten ute redan tidigt på 
sommarsäsongen då vi nu alltid 
har en bakterieflora som är igång 

och fungerar. Och när det börjar 
lida mot höst så har det inte varit 
lika trist dessa tre år när vi har en 
liten bit sommar i källaren under 
den mörka årstiden. 
Kan vi rekommendera detta? Ab-
solut ja, om man har plats och ork. 
Hade någon frågat oss under tiden 
vi höll på att ställa i ordning rum-
met hade vi kanske inte varit helt 
lika säkra på det... 

Första advent är det ju glöggfika såklart! 

DAMMBESÖK 

Järlåsa 

 19-12-01 

Bättre än barhäng? Det var mycket som dryftades där vid dammkanten denna dag. 

Lugnet före stormen och en chans att visa vår innedamm på fem m3 från två håll. 

För information om produkter & nyheter m.m besök.

www.savnekoi.se

Tel:

 0702840299  

Mail: 

info@savnekoi.se

Adress: Översävne 203

74491 Heby    

Den 16 Februari reser 
jag åter till Japan för att köpa 

koi. Det går självklart redan nu att 
kontakta mig om du har önskemål 
och vill beställa koi till kommande 

säsong .

Det jag behöver veta är önskad variant, 
storlek, Œlder, ev odlare och vad Þsken 
får kosta så gör jag mitt bästa på plats 

i Japan att Þnna dessa.

Fisken som beställs beräknas 

vara klara från karantänen 
kring början av Maj.

Japan 
2020!

Vy över bergen i 
Niigata där många 
odlare håller till.



 

 

 

 

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, länken 
till Spreadshirt där du kan beställa kläder och 

prylar med klubbens tryck och där också klubbens kalendern 
hålls uppdaterad. 
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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 
E-post:  kassor@koiclubsweden.se  
Sekreterare: Christina Lindström 
Ledamöter: Therés Andersson, Thomas Brink 
och Johan Sköldekrans 
Suppleanter: Kjell Lindström, Sören Wallinder och 
Cecilia Hedman Bjerke, redaktör. 
Webbmaster: Öyvind Bjerke och Sören Wallinder 
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 eftersom 
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 rekvire-
ras från: info@koiclubsweden.se.  
Kostnad för icke medlemmar är 65 kronor per nummer. 
Redaktör: Cecilia Hedman Bjerke 
E-post:  redaktor@koiclubsweden.se  
Planerad utgivning av tidningen 2020:  
Mars, juni, september och december.  
Kommande manusstopp infaller: 
13 Februari, 14 maj, 13 augusti, 19 november 
Datumen kan komma att ändras. 

Årets planering i koiklubben 

 

December 2019 
31 december 
Nyårsafton och sista dagen att betala in medlemsavgiften för 2020, 
inbetalningskort är bifogat i samma kuvert som denna tidning! 
 

Februari 2020 
15 februari 
Sista anmälningsdag 
Stå i klubbens monter på Trädgårdsmässan och prata er varma 
om koi och dammar! Läs mer på sidan 19 i tidningen. 
 

Mars 2020 
26-29 mars 
Nordiska Trädgårdar/Trädgårdsmässan  
Stockholmsmässan, Älvsjö 
 

April 2020 
26 april 
Årsmöte 
Tid och plats är ännu inte fastställt men notera datumet redan 
nu så återkommer vi med mer information via klubbens hem-
sidan och e-post. 

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 redaktor@koiclubsweden.se  

Klubbsidan 

Jobba i klubben! 
 

Vi söker 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. Kontakta info@koiclubsweden.se 

Vi finns på Facebook, sök på Koi Club Sweden 
så hittar du oss! Klubbens Facebook– sida är 
öppen för alla så den når en lite bredare grupp. 
Välkommen! 

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. 

 … från oss alla till er alla... 

Gott Nytt År!Gott Nytt År!Gott Nytt År!   
God Jul &God Jul &God Jul &   



 

 


