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NOL. Tio år har gått 
sedan Kent Gemanius 
startade Nols Ciklid-
hobby.

Verksamheten har 
utvecklat sig på ett 
sätt han inte hade 
vågat hoppats på.

– Det har gått över 
förväntan. Det låter 
kanske lite kaxigt, men 
faktum är att jag har 
det bästa sortimentet 
i Norden av odlad och 
vildfångad fisk, säger 
Kent till Alekuriren.

Kent Gemanius arbetade 
på Esset (numera Willy:s) 
i Älvängen när han kom på 
idén att starta egen rörelse.

– Jag byggde upp verksam-
heten under ett halvår samti-
digt som jag jobbade paral-
lellt på Esset. Redan 1973 
började jag intressera mig 
för ciklider och min samlade 
kunskap och satsningen jag 
bestämde mig för att göra 
har bidragit till utvecklingen, 
förklarar Kent Gemanius.

Odlade i källaren
Till en början odlade Kent 
akvariefisk hemma i källaren. 
För att få det hela mer funk-
tionellt flyttade han in i käl-
larlokalen på Skolallén i Nol. 
Nu förfogar han över cirka 
300 akvarium som ska skötas 
med stor noggrannhet.

– Fiskarna ska utford-

ras, akvarierna göras rena 
och vatten bytas. Det blir i 
runda slängar mellan 60 och 
70 arbetstimmar per vecka, 
säger Kent som håller öppet 
varje helg, såväl lördag som 
söndag.

– Det måste jag göra efter-

som jag har många långväga 
gäster. Jag har kunder över 
hela landet och det kommer 
även folk från Danmark och 
framförallt Norge. Dess-
utom skickar jag en hel del 
fisk, förklarar Kent.

Finns det ett utbrett 

intresse för akvariefiskar?
– Ja, det vill jag ändå 

påstå att det finns. Det är 
inte ovanligt att folk skaffar 
akvarium som rymmer 3000-
4000 liter vatten.

Kent Gemanius tillhanda-
håller inte bara ciklider utan 

även så kallad sällskapsfisk, 
som exempelvis guppy och 
svärdbärare.

– Många börjar med ett 
sällskapsakvarium för att 
sedan gå över till ciklider. 
Ciklider är en speciell fisk 
som bildar revir och skyddar 

sina ungar. Det är det som 
gör den så intressant, avslu-
tar Kent Gemanius.

LEJON

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nols Ciklidhobby firar 10-årsjubileum

Kent Gemanius på Nols Ciklidhobby firar 10-årsjubileum.
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Veckans Provsmak!

Glögg

2090
/st

Blossa 75cl

Jmf pris 27,87/liter

2 för

Pepparkakor 

25:-/st
Annas 300g • Jmf pris 41,67/kg

Smör

1990
/st

Arla Foods 500g • Jmf pris 39,80/kg
Max ett köp per kund 

Herrgård, Präst, Grevé

5990
/kg

Butiksbakade
Lussekatter

30:-4 för

Kaffe

49:-
Zoega 500g • Jmf pris 49,-/kg

Max 1 köp per kund

2 för
Ostkex

 15:-
Lu  100g • Jmf pris 75,-/kg

2 för

Bananer

12129090
/kg

Chiquita, Centralamerika • Klass Extra

Finns 
laddat på ditt 

ICA-kort!

Arla Foods ca 667g

Brie coeur de lion

35:-35:-/s/st
500g Jmf pris 70,-/kg • Max 1 köp per kund

Pris utan självscanning 54,95/st

Första advent!
 Självscanningvara!

3700 
gör det 
varje 
vecka!

Ljusstakar • Stjärnor 
Ljus & Tomtar 

...och mycket mer hittar 
du i vår ”specialhörna”

2 för

Nordic Bakeoff 70g • jmf pris 107,14/kg • Pris/st 8:95

Torsdag & Fredag:
Ost o kex 

i olika smaker o former 

Fredag: 
Soyadryck o yoghurt 

från Alpro


