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Redaktören har ordet 
 

Nu kör vi igång! 
Det är med (lite) pirr i magen, ödmjukhet och en spänd förväntan som vi nu försöker 
oss på att utöka månadsbladet till att mer likna en tidning. Vi har lämpligt nog döpt 
den till Flygbladet, efter ett fyndigt förslag från Caroline Utkovic. Vi kommer att ge 
en återblick i ord och bild på några av föreningens senaste aktiviteter, 
förhoppningsvis också olika artiklar som kan vara intressanta. Alla i föreningen som 
tycker om att skriva eller har något du vill förmedla, är mer än välkommen. Det är 
bara att höra av sig till redaktionen@gbfhobby.se. Du kanske har varit på en 
spännande resa, eller ett besök hos någon fågeluppfödare som du vill berätta om. Vi 
vill gärna ta del av det som du tycker är intressant och viktigt, det blir en 
inspirationskälla för oss andra i föreningen.   
Att ha en föreningstidning är en idé som några av oss haft i tankarna ett antal år. I 
Danmark har varje förening en egen tidning, förutom Dansk Fugelhold, som är deras 
motsvarighet till vår Fågelhobby. Så varför skulle inte vi kunna ha det? 
Vi mjukstartar med 4 nummer per år, 2 på våren och två på hösten. Nästa Flygblad 
kommer i december månad. 
 
Den danske filosofen Sören Kirkegard sa: ”Att våga är att tappa fotfästet ett tag. Att 
inte våga är att förlora sig själv”. Nu slänger vi oss ut i det okända för att starta upp 
detta projekt och hoppas att det kommer att falla i god jord och bli uppskattat. 
  
Vi har haft en alldeles fantastisk sommar i år beträffande väderleken. En hel del 
fåglar har kläcks inte bara ute i naturen utan även i våra uppfödares holkar, vilket är 
spännande och kul.  
När jag skriver detta så har september bara börjat och i slutet av denna månad är 
det förbundsmöte, fågelhobbyns årsmöte. Det hålls i år i Jönköping. Helgen börjar 
med KM för utställningsundulater på lördagen, för att sedan fortsätta på söndagen 
med förbundsmötet. Vi är inbjudna att vara med på bedömningen av 
utställningsundulaterna som startar kl.08.00 på lördag morgon. Jag ser denna 
möjlighet att få vara med som en fantastisk chans. Bilen startar för avfärd tidigt i 
ottan, 05.30 på lördag från Göteborg mot Jönköping. För en ytterst morgontrött 
person som jag, är detta att få vara med domarna, det som får mig att kliva upp i 
arla morgonstund och lämna min varma sköna säng, när jag dessutom är ledig, värd 
att utsätta sig för. 
 
Under sommaren har jag roat mig med att läsa i gamla årsböcker från 1997 och 1998 
som är i föreningens ägo. Det är verkligen roligt att bläddra igenom dem, där finns 
fotografier på fågelfolk som är aktiva ännu idag. Då lite yngre och inte så gråhåriga 
förstås. Det som slår mig är att även om hobbyn har utvecklats på flera sätt så är 
många av diskussionsämnena och frågeställningarna de samma som idag. En artikel 
av Agneta Jernberg, SBF, handlade om att tillverka fågelleksaker. En annan var 
skriven av en veterinär om vikten av att utfodra sina fåglar rätt för att hålla dem 
friska. Det fanns då som nu en  framtidsgrupp som skulle diskutera fågelhobbyns 
framtid. En hel del artiklar handlade om artbeskrivningar och dess uppfödningar. 
Såklart fanns det även med information om förbundsmötet som hölls i Malmö 
tillsammans med SM. Det var succé! Skrev Ingemar Hammarström, BDF. Hans 
Anderssons rödsidade lorier, från GBF fick priset ”best in show”.  
Förbundsmötet då, ja Ingemar skrev att det var lugnt men att det ändå tog fyra 
timmar. Vid det tillfället var 20 föreningar representerade.  
  
Nu önskar jag er en liten stund av trevlig läsning.  
Mycket nöje, 
Rita Grandér 
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Amazoner i det vilda 

  
 
Amazonerna lever i topp- 
och mellanskikten i såväl 
regnskogar som glesare 
skogar, även i stäpp- och 
bergsområden, i Syd- och 
Mellanamerika men även 
på öarna i Västindien. 
Regnskogens jordlager är 
väldigt tunt. Allt som faller 
ner måste snabbt brytas 
ner, för att fort komma 
tillbaka i form av näring 
till växtligheten. Värmen 
och fukten hjälper till med 

detta, men också 
amazonerna.  
De finfördelar växtlig-
heten när de gnager. I viss 
mån kan man kalla dem 
för regnskogens avfalls-
kvarnar. 
I de flesta fall är 
amazonen grön på 
kroppen (kejsaramazonen 
är det tydligaste 
undantaget) med färg-
markeringar på huvudet 
och vingarna. Vingarna är 

ganska trubbiga och stjär-
ten kort till mellankort. 
Stjärtfjädrarna är spekta-
kulära när man ser dem, 
men de är oftast dolda 
under gröna täckfjädrar. 
Den gröna färgen gör att 
papegojorna smälter väl 
in bland träden. 
De kan ställa till stor 
förödelse för odlare, vilket 
gör att de jagas till utrotn-
ingens gräns. 

Gulnackad & gulkindad amazon 

Foto: Håkan Anderberg 
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Många av arterna ligger 
också illa till i det vilda. 
Förutom människor kom-
mer den största faran från 
rovfåglar. De är bytesdjur, 
det ser man på att 
ögonen sitter på sidan av 
huvudet (det ger ett syn-
fält på nästan trehundra-
sextio grader) – och på 
skyddsfärgen – och de 
håller ständigt koll på vad 
som händer uppåt. De 
litar till sin syn för att 
klara sig från faror och 
kommunicerar med både 
kroppssignaler och direkt 
ögonkontakt. De undviker 
att hamna på marken 
utan håller sig i träden. 

Varningslätet de använder 
är tydligt och lätt att upp-
fatta, men verkar vara 
bortglömt av fåglar som 
är uppfödda av människor 
sedan generationer. 
Amazoner flyger mest 
kortare sträckor mellan 
träden för att hitta föda. 
Därför flyger de inte bra, 
detta kan man se på de 
knubbiga vingarna och 
den relativt korta stjärten. 
Däremot är de desto 
skickligare på att klättra. 
Amazoner lever i livslånga 
par men går ihop i flockar, 
ibland på flera hundra 
fåglar. Paren lever tjugo-
fyra timmar ihop: sover 
ihop, letar föda ihop och 

putsar varandra. 
Undantaget är när honan 
ruvar på ägg. 
Amazoner, som andra 
fåglar, låter en hel del, 
speciellt på morgonen, 
när solen går upp, och 
kvällen, när solen går ner. 
Vilda papegojor biter inte 
varandra blodiga. De är 
experter på att läsa 
varandras kroppsspråk 
och undviker, på så sätt, 
konfrontationer. Om 
dispyter trots allt inträffar, 
är det oftast bohålor det 
handlar om. 
 

- Maria Ahlström 

 

Foto: Håkan Anderberg 
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Undulatgruppen 

I slutet av 2013 så 

bestämdes det av Lisbeth, 

Britt och Dan att GBF 

skulle behöva starta en 

undulatgrupp, då det 

kommit till så många 

undulatägare och undu-

later i föreningen. 

Det bestämdes att 
Lisbeth, (Bettan) skull 
ansvara för den. 
 

Sagt och gjort… Lisbeth 
var på direkt och kontakt-
ade några hon visste hade 
undulater och dom flesta 
nappade på att vara med, 
några på håll och några 
nära eller i Göteborgs-
området. 
Gruppen hade sitt första 
möte den 25 :e januari 
2014 hemma hos Lisbeth 
och därefter så har det 
varit 4 stycken till, hemma 

Photo: Anna-Lena Pettersson 

 

Photo: Viktor Osberg 
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hos dom olika medlemm-
arna. 
Och det är det sista mötet 
vi hade för terminen, 
hemma hos Helena, som 
jag skall skriva om här. 
 

En halvljummen dag med 
en halvmulen himmel, så 
styrde vi kosan mot Räv-
landa och hem till våran 
medlem Helena Hurdén, 
en av föreningens undu-
latuppfödare, för att 
umgås, se på en massa 
undulater och undulat-
ungar och grilla! 
Vi anlände klockan 13.00 
där vi mottogs av Helenas 
sambo Kåre, och blev in-
bjudna på kaffe och ny-
bakad morotskaka, egen-
gjord av Helenas son 
Anton!

 
Där satt vi en stund och 
diskuterade mycket kring 
GBF och även undulater. 
Lite senare gick vi ner till 
undulathuset, där det 
fanns en si så där 20-30 

undulater och 4 nymf-
kakaduor, 2 ordentliga 
voljärer och ett par häck-
burar med ungar i. Vi 
fotade och fick hålla 
någon av ungarna och alla 
var vi alldeles lyriska av 
dessa små varelser, som 
snart var färdiga att flytta 
hemifrån. 
När vi tittat oss mätta på 
dessa underbara undu-
later, så visade oss Kåre, 
oss runt på tomten, som 
var en si så där 10 000 
kvadratmeter! 

Där fanns det kaktusar!, 
små dammar på olika 
ställen i trädgården med 
guldfiskar och grodor i, 
små bersåer, där man 
kunde sitta och filosofera i 
och en härlig gräsmatta 
att rumla runt på. Rena 
rama Botaniska Träd-
gården... Där fanns även 3 
hundar och 3-4 katter.  

Och när vi då gått runt allt 
detta, så var det dags att 
grilla. 

 
Alla hade tagit med sig 
det dom ville grilla, men 
Helena bjöd på nybakade 
baquetter, smör och ost, 
tzatsiki, potatissallad och 
dryck. Allt smakade 
väldigt gott. Kaffe på 
maten fick vi också. 
Vi hade otroligt tur med 
vädret och efter 4 timmar 
i en härlig miljö så styrde 
vi kosan hem igen. 
Vi som var där var Linn, 
Britt, Rita och Bettan. 
Tusen tack till er, Helena 
och Kåre, för att vi fick 
komma och vara med om 
denna fantastiska dag. 
Hoppas på en repris… 

- Lisbeth Rosén 
 

Alla foto av Lisbeth Rosén 
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Amazonen som familjemedlem 
 

Amazonen är bland den 
vanligaste stora pape-
gojan som hobbyfågel. De 
trivs fortfarande med 
mycket växter runt om-
kring sig – luftfuktigheten 
bör vara hög – och med 
ljudet av rinnande vatten. 
De behöver tillfälle att 
flyga (givetvis) och att 
klättra. De är, som redan 
nämnts, högljudda, 
särskilt morgon och kväll, 
då de hälsar omgivningen 
godmorgon och godkväll. 
Det kliar ständigt i näbben 
på en amazon, så det 
behövs pinnar och annat 
att bita på. Alltså smutsar 
de ner en hel del. 

 De är energiska, sociala, 
intelligenta och hejdlöst 
uppfinningsrika. De lever 
länge, mellan 30–70 år, 
olika för olika arter. 
Vissa lär sig prata bra, 
andra inte. Det är väldigt 
individuellt men beror 
också på skillnader 
arterna emellan. Generellt 
brukar man säga att den 
gulnackade amazonen lär 
sig prata lätt och att 
venezuelaamazonen inte 
lär sig. Själv har jag 
personliga erfarenheter 
som är tvärtom. 
Sättet som amazoner 
lever i det vilda påverkar 
hur de reagerar som 
hobbyfågel. Till exempel 

så lever en amazon aldrig 
ensam. En ensam amazon 
är en olycklig amazon och 
en olycklig amazon blir 
snart en skrikig amazon 
med en mängd olater. Det 
bästa är att ha två stycken 
eller att se till att den har 
mänskligt sällskap större 
delen av dagen. 
Att papegojor skriker är 
naturligt men de skriker 
mest på morgon och kväll. 
Känner de sig ensamma så 
skriker de för att få upp-
märksamhet och kontakt 
– de vill veta var du är. Att 
lära sig ett annat ljud som 
kontaktförsök är ett sätt 
att lösa prob-lemet. Men 
detta är inte ett sätt att 
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Blåpannad 

& Equador-

amazon 

Foto: 

Rebecka 

Johansson 

lösa problemet med en 
ensam fågel. Där finns 
bara ett sätt: se till att 
fågeln inte är så ensam. 
Eftersom amazoner lever i 
fuktiga miljöer så behöver 
de regelbundna duschar. 
Får de inte fukt så kan de 
få problem med andnings-
organen och fjädrarna.  
I det vilda tar jakten på 
mat den största delen av 
dagen. Amazoner behöver 
inte flyga långt för att äta, 
men de klättrar desto 
mer. I och med att de inte 
flyger så mycket så lägger 
amazoner lätt på sig vikt. 
Alltså ska de inte få fet 
mat, tex solrosfrön och 
nötter. Tyvärr är de 
fågelvärldens värstingar 
när det gäller godis. Där 
får du som sambo/ägare 
hålla igen, eftersom de 
lätt blir feta. En bra 
kvalitet på papegoj-
blandning eller bra pellets 
är bra som grundstomme. 

Dessutom måste man ge 
frukt och grönt dagligen. 
Man bör variera vad för 
frukt och grönt man ger, 
så fågeln får variation. Att 
gömma maten ger fågeln 
något att göra under 

dagen. Vitaminer och kalk 
är bra att skjuta till. 
Dagsljuslampa bör man ha 
också. Utan dagsljus tar 
inte gojan upp kalk vilket 
leder till svagt skelett. 
Då amazoner är bytesdjur 
behöver de en bur/voljär 
där de kan känna sig 
trygga men inte isolerade. 
Då de är livliga fåglar 
behöver de få röra sig fritt 
utanför buren varje dag, 
under översikt, förstås( 
uppfinningsrika!). Sätt 
gärna upp leksaker 
utanför buren, så gojan 
har en egen sittplats i 
rummet. Platser att klät-
tra på är också bra, både i 
och utanför buren. 
Dessutom behöver ama-
zonen leksaker och grenar 
m.m. att gnaga på. Man 
får ha uppsyn på sin goja 
hela tiden för annars kan 
elsladdar och trädetalj-
erna i inredningen gnagas 
upp. 
Det är ingen bra idé att 
skaffa en amazon om du 
inte har tid. De behöver 
mycket kärlek och upp-
märksamhet och kan bli 
mycket svartsjuk om den 
tycker att någon har 
kommit emellan den och 
dess ägare. En sviken goja 
kan ha svårt att lita på 
någon. 
Eftersom amazoner är 
livliga och intelligenta är 
det bra att försöka träna 
dem, de kan lära sig 
mycket och tycker oftast 
att det är roligt att lära in 
nya saker. 

Flockdjur lär sig snabbt att 
läsa kroppsspråk och att 
samarbeta. 

Detta gör papegojor, som 
ju lever i flock, till exp-
erter på att avläsa sin 
omgivning. Amazoner är 
empatiska och känner 
av omgivningens stäm-
ning mycket bra. Ge akt 
på ditt eget kroppsspråk 
och ditt eget humör – din 
goja gör det. Är du stres-
sad blir din goja stressad. 
Utgå alltid från att din 
amazon förstår mer än du 
tror. För att undvika 
många problem bör du 
försöka lära dig att läsa 
din papegojas kropps-
språk. 
Burstorleken följer 
storleken enligt L80:s 
mått. Till de minsta 
arterna räcker det med en 
bur med måtten 
120:70:90, men till de 
flesta arterna behöver 
men en bur med måtten 
160:90:100. 
 

- Maria Ahlström & 
Dan Svensson 

 

Foto: Viktor Osberg 
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Poseidons dag i Haga 

 

 

Eftersom vår medverkan 

på Guldhedens dag på Dr 

Fries torg, blev en succsé 

och varit så uppskattat 

från både bostads-

bolagen, de boende i 

området och besökarna, 

har GBF ytterligare fått 

förfrågningar. Den här 

gången var det Poseidon 

som skulle ha ett ”jippo” i 

Haga på en utav deras 

gårdar. Evenemanget 

skulle starta kl 11.00. Vi 

hade blivit tillsagda att 

vara där en timma innan 

öppnande, för att hinna 

med uppackning och 

iordningställande, vilket 

var en utmaning för mig, 

då jag något trött, efter 

att ha suttit uppe sent och 

tittat när Holland form-

ligen krossade Spanien 

med 5-1. Ett idrottsfan 

som jag var naturligtvis 

tvungen att se även de 

övriga matcherna på ett 

av sommarens roligaste 

sportevenemang, VM i 

fotboll.   

Blågul Ara 

Foto: Rita Grandér 
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Även den här gången 

bjöds det på förtäring för 

både stora och små. 

Grillad eller kokt korv, 

kaffe, festis och godis. 

 

Det här är ett jättebra 

tillfälle för oss i GBF att 

göra reklam för oss, visa 

upp våra fåglar, informera 

och berätta om en god 

fågelhållning, regler, 

hållande, foder och my-

cket mer. Vi får alltid 

många frågor oh många 

som är intresserade. 

Kunnandet är minst sagt 

varierande. 

En del frågar vad det är för 

fåglar och när de får veta 

att den gröna är en ama-

zon, av ”märket” gulnackad 

amazon, händer det att en 

del frågar om de två övriga 

vita och den blågula fågeln 

vi har med är papegojor.                                    

Det visar ju att det är så 

viktigt att ta vara på dessa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillfällen som ges och infor-

mera om vår hobby. Det är 

också jättekul när två 

gästande Australiensare 

från  Mellbourn kommer 

fram till mina två triton och 

säger att kakaduor är jätte-

populära i storstäderna, till 

skillnad från jordbrukarnas 

erfarenheter där de går 

hårt åt skördarna i 

Australien.  

- Rita Grandér 

 

Alla foto av Rita Grandér 



10 
 

Att föda upp amazoner 
 

 

 
 

För att häcka amazoner 
framgångsrikt behöver 
man givetvis två fåglar av 
samma art men olika kön. 
Det är väldigt olika hur 
paren går ihop, ibland kli-
ckar det direkt, ibland kan 
det ta flera månader tills 
fåglarna kommer överens. 
Ibland går det inte alls. 
Det handlar mycket om 
tur här. 
Under häckningen är 
amazonen, speciellt 
hanen, mycket revir-
hävdande och aggressiv. 
(Alla amazoner blir mer 
aggressiva men det skiljer 
sig stort mellan arterna, 
där gulnackade får anses 
vara amazonsläktets 

värstingar.) Därför är det 
en fördel med voljärer 
som har hela väggar, så 
de inte ser varandra men 
ändå hör andra fåglar. Att 
ha småfåglar i närheten 
stör dock inte. 
Bona bygger de i träd-
hålor. I voljären använder 
man en holk, en bra stor-
lek är 35 cm x 35 cm, med 
en höjd på 60 cm. Som 
bomaterial kan man anv-
ända hyvelspån. 
För att få paret häckvilligt 
behöver man ge det mer 
protein än vanligt. Att ge 
äggfoder som man berikar 
ytterligare med kokt ägg 
eller kokt kycklingkött är 
bra. Man kan också ge 

foder för insektsätare. 
Dessutom mycket frukt, 
bär och grönsaker. 
Fåglarna får samma foder 
under ruvning och 
uppmatningen. Viktigt 
dock att trappa upp 
successivt och även 
trappa ner successivt 
efter häckningen. Ett 
tecken på att det är dags 
för häckning är att hanen 
gör sig till och spelar för 
honan. Ett annat, kanske 
helt eget för Dans fåglar, 
tecken är också att hanen 
går ner på botten och 
äter sand. 
De brukar lägger 2–5 vita 
ägg som ruvas i ca 28 
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dagar. Antalet ungar vari-
erar stort från par 
till par, det finns många 
par som lägger blanka 
ägg. Detta får nog anses 
vara det vanligaste 

problemet. Tyvärr finns 
också problemet med att 
föräldrafåglarna äter sina 
ägg och till och med sina 
ungar. Ungarna lämnar 
boet efter 10–11 veckor, 

men matas av föräldrarna 
i fyra veckor till. Här gäller 
det att se till att det finns 
gott om mat, viktigt att 
det är mat som föräld-
rarna gillar. De går inte 
bra med vad som helst. 
Från 15 juli 2014 är det 
förbjudet med handupp-
födning, så föräldrarna tar 
själva hand om ungarna. 
Ungarna brukar ring-

märkas när de är mellan 

tolv till arton dagar gamla. 

- Maria Ahlström, 

Dan Svensson & 

Håkan Kronholm 

  

Alla foto av Peder Jonsson 
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Hönshjärna har fått en ny betydelse 
 

I en engelsk studie från 
2007 (1), jämförde man 
319 populationer och 236 
olika arter av fåglar från 

en tidigare undersökning 
(2).  Studien visade att 
papegojor har de allra 
största hjärnorna i förhåll-
ande till kroppsstorlek. I 
studien föreslog man att 
storleken kan vara en bra 
hjälp för en bättre över-
levnadsstrategi. Orsaken 
trodde man kan bero på 
att djur med större 
hjärna, är bättre rustade 
att hantera olika föränd-
ringar i miljön som ex. vid 
klimat-förändringar, men 
också när fåglarnas natur-
liga habitat förstörs av 
olika anledningar.  

De fågelarter som har den 
minsta hjärnan i förhåll-
ande till kroppstorlek var 
hönsfåglar och den allra 
minsta hade stäpphönsen 
(2).  
 
Referenser 

1.Sol D, Székely T, Liker A, 

Lefebvre l. 2007.  Big-

brained birds survive 
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- Rita Grandér
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Alingsås Smådjursmässa 

 

En av de roligaste åter-
kommande evenemangen 
som vi är med på, sker 
mitt i sommaren under 
industri-semestern. Det är 
små-djursmässan i 
Alingsås, i Nolhagas ishall. 
Jag vet inte hur många år 
som vi varit med men det 
har blivit en kär tradition. 
Dessutom firade utställ-
ningen 50 år. 
Varje år har vi voljärer 
med fåglar och utanför 
sitter tamfåglar som 
besökarna kan titta när-
mare på. Några av dem är 
väldigt tack-samma för 
uppmärk-samheten, 
eftersom det innebär lite 
extra kliande. 
I år hade vi fler arter än vi 
har haft tidigare. Bland 
annat var där Katarina-
parakiter, undulater, 
nymf-kakaduor, 
silvernäbbar, rubino 
rosellor etc. 
 

Förberedelserna började 
redan med iordning-
ställandet av voljärerna på 
torsdagen. Som vanligt 
var det ett tappert glatt 
gäng som hjälptes åt. Dan 
hade varit ute i skogen 
och hämtat kvistar och 
införskaffat burbotte-
nmaterial. Det är mer 
förberedelse än man tror 
att sätta upp en liten 
utställning som det här väl 
nog kan räknas till.  Allt 
runt om kring, smått och 
gott höll naturligtvis 
Bettan, Lin, Ida, Anna och 
Maria koll på. Folke fixade 
med belysning och el.  
Sedan satte det igång på 
fredagen. Då skulle alla 
voljärer vara klara och 
bebodda med de tillfälliga 
invånarna. 
I år var vi ganska många 
som var på plats och vi 
kunde avlösa varandra. 
Alla var fullt sysselsatta 
med att tala med besök-

are både utanför och inne 
i vårt område.  
På fredagen kom några av 
våra långväga medlemmar 
från Öster-götland och 
hälsade på.  Ludde tog 
tåget ner från Stockholm 
för att visa sina silver--
näbbar och 
förhoppningsvis få några 
sålda. Sedan kom natur-
ligtvis många av GBF-arna 
som bor i närheten dit. En 
del hade med sig sina 
fåglar. Ett tag hade vi ett 
10-tal stora papegojor på 
plats. 
 
Det var dock lite oroligt 
och skakigt om det skulle 
bli någon medverkan i år. 

Hans Karlssons Rubino Rosellor 
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Det hade tornat upp sig 
mörka moln i horisonten. 
Den fruktade Newcastle-
sjukan hade brutit ut på 
en gård i Östergötland, 
oturligt nog lagom till den 
här helgen. Vi följde noga 
utvecklingen och när både 
länsveterinären för Västra 
Götaland och Jordbuks-
verket gett oss klartecken 
att det inte var någon fara 
för oss, kändes vi oss 
ganska lugna. 
Hönsfåglarna som skulle 
ställas ut, kom från 
Alingsås och hade 
dessutom inte varit i 
kontakt med något 
österut. 
Varje dag under dessa tre 
dagar hade vår fantastiska 
Rebecka fågelshow, 
berättade om skötsel och 
hur man tränar fåglar. 
Fåglar gör ju inte alltid 
som man önskar när vi vill 
och det visade minsann 
de prov på. 
Att vår monter drog till sig 

många besökare och 

fågelintresserade var det 

inget tvivel om. Är man 

djurägare av något slag så 

är det på-fallande ofta 

som det även innefattar 

fåglar. Antingen har man 

haft fåglar, eller tänker 

skaffa, eller så har man 

fåglar hemma. Många av 

frågorna handlar om 

foder och allmän skötsel.  

Tyvärr var det lite färre 
besökare totalt i år än de 
föregående åren, men det 
kunde kanske bero på det 

varma vädret. Många 
hade nog valt det 
svalkande strandlivet, 
istället för att gå in i en 
varm torrlagd ishall. Men 
det märkte inte vi så 
mycket av. Det fanns alltid 
nyfikna och intresserade 
runt vår avdelning.  
Lars Lundels Afrikanska 
silvernäbbar fann sig 

ganska snabbt tillrätta i en 
av bordsvoljärerna som 
var uppställda. Likaså 
undulaterna. 
Som jag skrev i ingressen 
är detta en smådjurs-
utställning. Det innebär 
att här fanns en hel del 
andra djurarter också. Får 
och lam i en hage. Möss 
av olika slag och färger, 
hönsfåglar, till och med 
bin. Naturligtvis får jag 
inte glömma kaniner. Det 
är ju så, att kaninavels-
förbundet har kanin-
utställning med tävlingar i 
kaninhoppning och 
bedömning av avels-
kaniner under de här 
dagarna. Rader med 
kaninburar stod upp-
ställda i hallen. 
På söndagseftermiddagen 
var det dags att packa 
ihop och städa. När man 

är många går det relativt 
fort och man är rätt nöjd 
efter dessa tre dagar.  
Ett jätte stor tack till alla 
ni som var med och 
hjälpte till, men också till 
er som kom dit någon av 
dagarna. Utan er blev det 
inte så bra. Det är ovärd-
erligt och vi har så kul. 

  
Två av arangörerna 
värmer uppgrillen. Snart 
serveras det grillade 
hamburgare med salland 
och bröd.  
 

Familjen Ahlström, Folke, 

Wiliam och Maria på 

lunchrast. 
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Några besökare som hade 

haft fåglar och funderade 

på det igen. På axeln sitter 

en av Rebeckas fåglar, 

Saga som är en 

morhuvad. 

Besök från Borås. 

Mostafa Jalali med 

Gumman på Axeln och 

Miranda på pinnen. 

Gumman är Bengans från 

början och är 20 år. 

Sari Jareteg med kompis. 

 

 

 

Bettans fina undulater. De 

trivdes att sitta och iakta 

vad som hände runt 

omkring. 

 
En hungrig Bengan. Jag 

vet inte hur han ser ut 

här. Han ser skitkonstig 

ut. Pinnben och jätte-

mage. Det blev en konstig 

kameravinkel!

 
Maria vattnar en törstig 

Bebis. 

 
Miranda säger hej. 

 
Vår sektion var full med 

besökare som ville titta 

och prata fågel. 

 

Rebecka med tre av sina 

fyra fåglar. 
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Vår monter Folke, Julius, 

besökare, Ida & Elvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ida & Julis  

  

Lars Lundells Afrikanska Silvernäbbar 

lat: Euodice cantans 

Artinfo: 

Livslängd 6-8 år 

Längd 10-13 cm 

Antal ägg 4-6 

Ruvningstid 12-14 dygn 

Ingen könsskillnad 

Går att hålla med andra finkar 
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William & Maria har 

plockat lite hallon i 

buskarna utan-för hallen. 

 
Felix som gillade att gotta 

sig i hallonsnåren. 

 
Felix stökande i buskarna 

drog till sig intresserade 

besökare även utanför 

utställningshallen. 

 
Alla arter är olika i 

temperament. Kackaduor 

är kända för att gilla kli 

och närhet. Här en 

besökare som får chansen 

att kela med Java. Både 

fågel och besökare är nog 

lika glada. Det var första 

gången som den här 

kvinnan kommit i kontakt 

med en tam fågel. 

 
En liten flicka får hålla i 

den blågula aran Felix. 

 
Tripp, trapp, trull. 

 
Bettan i tappert försök att 

mata en något udda fågel. 

 
Britt ser fundersam ut. 

 
Dan och Hans i samtal vid 

ihoppackningen av alla 

fåglar och saker.  

 
Två trötta men nöjda 

herrar, Lars och Elvis, 

pustar ut en liten stund, 

efter att ha tagit ner 

voljärerna. 

 
Dags för avresa hemåt 

Göteborg 

 

 

- Rita Grandér
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De olika arterna av amazon 
 

Gulpannad amazon 
Yellow-crowned Amazon Parrot 
(Amazona ochrocephala) 
Centrala Mexiko till södra Peru. 35cm (14–15 inches), cirka 50 år. Unga fåglar har 
övervägande grönt huvud med gula fläckar. Fläckarna sprider sig med åren till en gul 
krona. Området kring näsborrarna är svart och näbben mörkt grå. Irisen är orange. 
Fjädrarna i nacken är gröna, kantade med svart. Unga fåglar har mera markerade svarta 
kanter. God talare. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 

Gulhuvad amazon 
Double Yellow-headed Amazon 
Parrot 
(A. ochrocephala oratrix) 
Underart till Gulpannad A. Kallas 
ibland för Levaillant´s Amazon 
eller Mexican double 
yellow-headed. Finns primärt i 
Mexiko och Belize. Ungefär 40 
cm (15 inches), 70 år. Unga 
fåglar har övervägande grönt 
huvud med gula fläckar. 
Fläckarna sprider sig med åren 
till 
ett gult huvud. Processen kan ta 
upp till 25 år. Irisen är orange, 
näbben vit. God talare. 
Burmått (minst): 1,44 m2, 
längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m 
 

Gulhuvad 

Foto: Folke Ahlström 
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Panama amazon 
Panama Yellow-fronted 
Amazon Parrot 
(A. ochrocephala panamensis) 
Underart till Yellow-crowned A. 
Finns i norra Colombia och i 
Panama och är 30 cm (12 
inches). Lik double yellow-
headed. Unga fåglar har 
övervägande grönt huvud. Får 
gul 
panna, har en blåaktig lyster. 
Fläckvis röd på skuldrorna. 
Burmått (minst): 0,84 m2, 
längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
Vitpannad amazon 
White-fronted (Spectacled) Amazon Parrot 
(A. albifrons) 
Vanlig i Mexiko. 25 cm (10 inches). Pannan är vita. Hjässan är blå. Runt ögonen är 
fjädrarn röda. Fjädrarna på bröst och nacke är kantade med svart. Storleken på könen 
skiljer sig märkbart. 
Burmått (minst): 0,45 m2, längsta sida: 0,9 m, höjd: 0,6 m 
 
Kubaamazon 
Cuban Amazon Parrot 
A. leucocephala) 
28–33 cm (11–13 inches). 
Fjäderdräkten är övervägande 
grön. Bakre delen av nacken är 
blå. Kinderna, lores och delar av 
bröstet är röda. Örontäckarna är 
mörkt grå. Fjädrarna på 
övre delen av bröstet är 
markerade med svart. Livlig 
Burmått (minst): 0,84 m2, 
längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
Underarter till Kubaamazon: 
Bahamaamazon (A. leucocephala 
bahamensis) 
Caymanamazon (A. leucocephala 
caymanensis) 
Mindre Caymanamazon (A. leucocephala hesterna) 
 
 
 
 

Panama amazon 

Foto: Peder Jonsson 

Kubaamazon 

Foto: Peder Jonsson 
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Gulnackad amazon 
Yellow-naped Amazon Parrot 
(A. ochrocephala auropalliata) 
Underart till Yellow-crowned. 
Känd för sin goda talförmåga och 
trevliga sätt. Extremt lekfull. 
Färgar ut efter något år men är 
helt grön som ung. 35–38 cm 
Burmått (minst): 1,44 m2, 
längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m 
 
Yucatánamazon (gultyglad) 
Yellow-lored Amazon Parrot 
(A. xantholora) 
Sydöstra Mexiko och 
Yucatanhalvön. 26 cm (10 
inches). Pannan och hjässan är 
vita. 
Området runt ögonen är röda. 
Benen är ljust grå. Unga fåglar 
har blå panna som utvecklas 
till vitt med tiden. 
Burmått (minst): 0,84 m2, 
längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
Gulvingad amazon 
(A. aestiva xanthopteryx) 
Underart till blåpannad amazon. 
Venzuelaamazon 
Orange-winged Amazon 
(A. amazonica) 
Delar av Brasilien, Venezuela, 
Colombia och stora delar av 
Peru. 31 cm (13 inches), cirka 
50 år. Pannan är blå (isblå) med 
gul fläck i mitten. Kinderna är 
gula. Vingpennorna är blå 
och svarta med oranga 
markeringar. Irisen är orangeröd, 
näbben är grå. Markeringen runt 
ögonen är grå och smälter väl in 
med den blå pannan. Benen är 
ljust grå. Livlig, dålig 
talare. 
Burmått (minst): 0,84 m2, 
längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 

Gulvingad amazon 

Foto: Folke Ahlström 

Gulnackad amazon 

Foto: Alison Anderberg 
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Grönkindad amazon 
Green-cheeked Amazon Parrot 
(A. viridigenalis) 
Kallas ofta för Mexican red-headed Amazon Parrot eller Red-crowned Amazon Parrot. 
Begränsade områden i Mexiko. 31–35 cm (13 inches). Unga fåglar har röda fläckar på 
huvudet som sprider sig med tiden till att täcka större delen av huvudet. Näbben och irisen 
är gula. Vingpennorna är blåa och svarta, stänk av rött på de andra vingpennor. Relativt 
god talare men ändå bättre på att härma ljud. Tillgiven och lekfull. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
Gulkindad amazon  
Yellow-cheeked Amazon Parrot 
(A. autumnalis) 
Kallas ofta för the Red-lored 
Amazon Parrot eller Scarlet-lored 
Amazon Parrot. Mexiko och 
Brasilien. 34 cm (13,5 inches). 
Fjädrarna i nacken och på kronan 
är kantade med svart. 
Kronan är röd, kinderna gula. Irisen 
är orange och ögonen är 
färhållandevis stora. 
Försiktig och misstänksam I 
fångenskap. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
Underarter till gulkindad amazon: 
Salvins amazon (A. autumnalis salvini) 
Diademamazon (A. autumnalis diadema) 
 
Equadoramazon  
Ecuadorian Amazon 
(A. autumnalis lilacina) 
Ecuador. Storlek och utseende 
som gulkindad amazon, men har 
en mer vinröd färg på 
kronan och kinderna är limegröna. 
Fick nyligen status som egen art 
 
Rödryggad amazon 
Festive Amazon Parrot eller Red-backed A.P. 
(A.festiva) 
35 cm (14 inches). Östra Ecuador, östra Peru och nordvästra Brasilien. Fjädrarna i nacken 
är kantade med svart. Kronan har en smått blå ton. Röd markering i pannan. Fjädrarnas 
bas är gulaktiga. Irisen är gulaktigt orange. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
Underart till Rödryggad amazon: 
Bodinis amazon (A. festiva bodini) 
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Blåkindad amazon 
Dufresne´s (Blue-cheeked) Amazon Parrot 
(A. dufresniana) 
34 cm. Har en blålila färgton på kinderna, delar av nacken och örontäckarna. Näbben är 
grå med en röd markering längs övernäbben. Benen är gråa. Orange vingpennor 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
Haitiamazon 
Salle´s Amazon Parrot 
(A. ventralis) 
Kallas också San Domingo Amazon parrot eller Hispaniolan Amazon. Finns på ön 
Hispaniola (Haiti och Domikanska republiken) och även några andra karibiska öar. 30 cm 
(12 inches). Pannan och främre delen av hjässan är vita. En stor svart fläck finns vid 
örontäckarna. Näbben, benen och fötterna har en rosa ton. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
Finschs amazon 
Lilac-crowned Amazon Parrot 
(A. finschi) 
Kallas också violettkronad amazon. Nordvästra Mexiko på ungefär 700 meters höjd. 33 cm 
(13 inches). Fjädrarna är kantade med svart. Pannan är rostfärgad, kronan går åt lila. De 
främsta vingpennorna är lila, de andra är gröna som går mot blått i ändarna. Irisen är 
orange men unga fåglar har brun iris, benen grå som drar åt grönt. Näbben är hornfärgad. 
Populärare i USA än i Europa även om den inte är vanlig där heller. Lite stillsammare. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finschs amazon 

Foto: Folke Ahlström 
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Tucumanamazon  
Tucumán Amazon Parrot 
(A. tucumana) 
31 cm (12–13 inches). Sydöstra Bolivia. Ryggfjädrarna starkt markerade med svart. 
Pannan är röd. Första vingpennorna är gröna som skiftar mot blått i ändarna med röda 
inslag. Ögonen har en vit ring med orangegul iris och benen är grå med dragning mot 
rosa. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktamazon (Rödkronad) 
Red-spectacled Amazon Parrot 
(A. pretrei) 
Sydöstra Brasilien. 32 cm (13 inches). Pannan är röd liksom området runt ögon och delar 
av axlarna. Vissa av fjädrarna på vingarn är också röda. Irisen är gul, näbben är 
hornfärgad. Mycket lik Tucumanamazonen. De skiljs åt av de röda inslagen på axlarna och 
runt ögonen. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
Rödstjärtad amazon 
Red-tailed Amazon Parrot 
(A. brasiliensis) 
Kallas också Brazilian green Amazon. Södra Brasilien. 35–37 cm (14 inches). Uppe på 
huvudet är rosaaktig. Kinderna strupen och övre delen av bröstet är gråaktiga med en 
dragning åt blått. De första vingpennorna är svarta och djupt blå. Stjärten har ett band av 
gult och ett band av rött. Irisen är brunorange och benen är grå. 
Burmått (minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m 
 

Tucumanamazon 

Foto: Gösta Andersson 
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Vinröd amazon 
Vinaceous Amazon Parrot 
(A. vinacea) 
Sydöstra Brasilien. 36 cm,(14 
inches). Pannan och området 
mellan näbben och ögonen är 
röda. Den övre delen av bröstet 
är lila, ibland blå-grön. De främre 
vingpennorna är svarta 
och blå. Irisen är röd och benen 
är ljust grå. 
Det lär vara en snäll papegoja. 
Burmått (minst):1,44 m2, längsta 
sida: 1,6 m, höjd: 1m 
 
Soldatmazon 
Scaly-naped Amazon Parrot 
(A. mercenaria) 
Återfinns ut efter kusten längs 
med Venezuela, Colombia, 
Bolivia, Peru och Chile. 34 cm. 
Den kan identifieras på den 
gulaktiga fläcken på hjässan. 
Irisen är röd, näbben och benen 
är grå. Vingarna är huvudsakligen 
gröna men spetsade med rött. 
Burmått (minst): 0,84 
m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 
m 
 
Gulskuldrad amazon 
Yellow-shouldered Amazon Parrot 
(A. barbadensis) 
Fanns huvudsakligen på ön Aruba, men är nu rapporterad utdöd där. 33 cm (13 inches). 
Huvudet är vitaktigt gult. Vingpennorna är ganska mörka, från mörkt blå till svart. 
Skuldrorna är ljust gula. Ögonen är mörkt oranga, näbben ljust hornfärgat. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
Kawalls amazon 
(A. kawalli) 
Liknar Mjölnaramazonen men har klarare grön fjäderdräkt, vit hud vid näbbroten, relativt 
liten grå(ev. vit) ring runt ögonen och rött vid stjärtbasen. 36 cm. 
Burmått(minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6, höjd: 1 m 
 
 
 
 

Vinröd amazon 

Foto: Folke Ahlström 
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Mjölnaramazon 
Mealy Amazon 
(A. farinosa) 
Venezuela, Guyana och störredelen av Brasilien. 38-40 cm (15–16 inches), 50–70 år. Den 
är övervägande grön, området runt ögonen är skarpt tecknade med vitt. Ryggen och 
nacken har ofta en vitaktig 
beläggning, nästan som om den 
var pudrad med mjöl. Därav 
namnet. Gula inslag kan 
förekomma individuellt. Rent 
allmänt kan man säga att med 
stigande ålder förekommer det 
mer gult. Första vingpennorna är 
svarta med inslag av 
grönt och blått. Unga fåglar har 
brun iris, denna ändrar sig till 
rött när fågeln mognar. 
Benen är ljust grå. 
Burmått (minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m 
Underart till Mjölnaramazon: 
Guatemalaamazon (A. farinosa guatemalae)  
Granadaamazon 
Red-browed Amazon Parrot 
(A. rhodocorytha) 
Atlantskogarna i Östra Brasilien. 35 cm. Främre delen av pannan är röd. Kinderna är gul, 
mot det röda, och blå under det gula. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
St. Luciaamazon 
St. Lucia Amazon Parrot 
(A. versicolor) 
Enbart på St. Luciaön på Små Antillerna. 40–43 cm(16–17 inches). Fjäderdräkten är 
olivgrön, fjädrarna är starkt markerade med svart. Övre delen av bröstet är rödfläckade, 
nedre delen av bröstet är mera gult i tonen. Näbben är mörk. 
Burmått(minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6, höjd: 1 m 
 
St. Vincentamazon 
St. Vincent Amazon Parrot 
(A. guildingii) 
Ön St. Vincent.40–46 cm. Pannan och främre delen av hjässan, tillsammans med kinderna 
och örontäckarna, är vita. Hjässans fjädrar är kantade av lila. Nacken är blå och övre 
delen av bröstet är brun. Även de övre fjädrarna på stjärten är bruna. Irisen är orange och 
näbben är hornfärgad. Goda talare, om ej i Gulpannade amazoners klass. 
Burmått(minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6, höjd: 1 m 
 
 
 

Mjölnaramazon 

Foto: Peder Jonsson 
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Blåhuvad amazon 
Red-necked Amazon Parrot 
(A. arausiace) 
Även kallad rödhalsad amazon. Den finns enbart på Dominica i Små Antillerna. 41 cm (16 
inches). Pannan, hjässan och kinderna är havsblå. Övre delen av nacken är röd liksom 
delar av det övre bröstet. De flesta fjädrarna är kantade med svart. Irisen är orange och 
näbben är rosatonad. 
Burmått(minst): 1,44 m2, längsta sida: 1,6, höjd: 1 m 
 
Blåpannad amazon 
Blue-fronted Amazon Parrot 
(A. aestiva) 
Brasilien och Argentina. 37 cm 
(14–15 inches), 40–60 år. De är 
utfärgade när de lämnar 
boet. Pannan är blå (turkosblå). 
Områdena runt strupen, 
kinderna och runt ögonen är 
gula. Vingpennorna är blå och 
svarta med röda markeringar. 
Irisen är orange, näbben grå. 
Den vanligaste amazonen i 
Sverige. God talare. 
Burmått (minst): 1,44 m2, 
längsta sida: 1,6 m, höjd: 1 m 
 
Kejsaramazon 
Imperial Amazon 
(A. imperialis) 
Även kallad Kungsamazon. Finns enbart på Små Antillerna. 48 cm (19–20 inches). 
Huvudet, nacken, bröstet och buken lilablå med svarta kanter. Fjädrarna på hjässan och 
ner i nacken är kantade med mörkgrönt. Vingpennorna är mörkt lila med inslag av blått 
och grönt. Stjärten är röd eller rödbrun. Irisen är orange. Honan är klart större än hanen. 
Burmått(minst): 2,2 m2, längsta sida: 2,0, höjd: 1,2 m 
 
Gulnäbbad amazon 
Yellow-billed Amazon Parrot 
(A. collaria) 
Jamaica. 29 cm (11,5 inches). Den har en rosaröd ton på kinderna och strupen. Fjädrarna 
på hjässan och nacken är kantade med svart. Kroppen är grön med en ljusare grön på 
bröstet. Vingpennorna är mörkblå. Basen på stjärten är gul och rosa. Den lär vara högljudd 
och en dålig talare(The Duke of Bedford), till och med tråkig, i fångenskap. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
 
 
 

Blåpannad 

Foto: Folke Ahlström 
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Svartnäbbad amazon 
Black-billed Amazon Parrot 
(A. agilis) 
Jamaica. 27 cm(10,5 inches). Den ska ha en vackrare grön fjäderdräkt än de andra 
amazonerna. Huvudet har en ljus grön färg men en blå ton på hjässan. Huvudets och 
nackens fjädrar är kantade med svart. Man kan ofta se en ljus fläck på övernäbben, 
näbben är gråsvart. Vingpennorna är svarta eller lilablå. Irisen är mörkt brun. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
 
Puerto Ricoamazon 
Puerto Rican Amazon Parrot 
(A. vittata) 
Finns enbart på Puerto Rico30 cm,(12 inches). Den har ett smalt band av rött på främre 
delen av huvudet. Fläckar av rött finns också vid kinderna och örontäckarna. Den yttersta 
delen av vingpennorna och stjärten är blå. Stjärten är gul längst ut, liksom irisen och 
näbben.Markerad vit ögonrand. Rött ovanför övernäbben. 
Burmått (minst): 0,84 m2, längsta sida: 1,2 m, höjd: 0,8 m 
Gulmaskad Amazon 
Yellom-faced Amazon Parrot 
(Alipiopsitta xanthops) 
Anses inte längre som en äkta amazon. Flyttad till kortstjärtade (Short-tailed) papegojor. 

- Maria Ahlström & Dan Svensson 
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Du glömmer väl inte att som medlem i 

Göteborgs fågelförening har du rabatt på 

allt möjligt smått och gott? 

Vi är glada med att berätta att vi en av få 

fågelföreningar som har rabatt på Agrias 

fågelförsäkringar med 10%.  

Hos FlexiPet har vi 10% på burar 

15% rabatt hos Göteborgs Zoologiska på 

Kaggeledstorget 2 

Dessutom 10% rabatt hos Zoo Center i 

Frölunda 

 

 

 

 

 

KM Undulatutställning i Jönköping 

27 september 

En undulatutställning där vi fått äran 

att vara med i bedömningen! 

 

Undulatträff hos Anna-Lena 

11 oktober kl 14:00 

Här ska vi prata om undulatens 

oändliga färgkombinationer 

 

Resa till Själland 

19 oktober 

Vi besöker olika ställen varav Köge är 

en av dem 

 

Friflygning 

19 oktober kl 13:00 

Dags att rasta gojan! 

Medlemsmöte 

26 okober kl 13:00 

Josefina Persson har ett föredrag om 

Peru 

 

Resa till Randers 

8-9 november 

Resan alla ser så mycket framemot 

 

Uppfödarmöte 

19 november kl 18:30 

Denna gången ska vi prata om Aran 

 

Friflygning + Undulatpyssel 

23 november kl 13:00 

Två grupper slåss ihop för att rasta 

sina gojor, men även pyssla ihop lite 

leksaker och presenter till våra små 

 

Medlemsmöte - JUL 

7 december kl 13:00 

Kom och fira lite jul med oss!  

Kommande aktiviteter 

Medlemsförmåner 

Gulnackad amazon 

Foto: Håkan Anderberg 


