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Djurens Helg på Solvalla 13-14 augusti  
Föreningen deltar med utställning på 400 kvm. 

Vill du som medlem hjälpa till?  
Kontakta Patric 073-6264401 

Vi utser en tävling där medlemmar får bidra med  
reptilbilder att trycka på canvastavlor. 

Tavlorna kommer att säljas till förmån för föreningen. Vinnaren får 
välja en av de befintliga canvastavlorna gratis på Expo Sthlm. Dead-

line för tävling 1 september.  
Tävlingsbidragen skickas till Syrene:

Syrene.falck@tya.se 

26-28 augusti Expo Syd  
Samåkning till Expo Syd med grodexkursioner  

- sista anmälningsdag 14/8

17 september 
Höstexkursion med huggorm i fokus i Upplands-Väsby  

Mer info kommer 
 

1 oktober Expo Stockholm  
Mer info kommer 

 
Julmöte i december 
Mer info kommer

KOMMANDE AKTIVITETER

Vår websida hittar du på : sthlm-herp.se



Kalendern
Datum Arrangemang
13-14/8 Djurens Helg på Solvalla - se sida 1
26-28/8 Expo Syd - samåkning. Se sida 1 för mer info
17/9 Huggormsexkursion i Upplands-Väsby
1/10 Expo Stockholm. Mer info kommer
December Julmöte. Mer info kommer

DU DÄR!

KRIS!
Snoken behöver material! 

 

 Kom ihåg att det är NI medlemmar som avgör  
om Snoken ska fortsätta ges ut för det är ERAT  

material som publiceras.  
Har du något att berätta om ditt djur eller djur du sett i naturen?  

Skriv! Emaila redaktören:  
shr.redaktor@shr-herp.com

Kolla vad vi gör på grodkollen.se

GROD
KOLLEN

- grodperspektiv på Stockholms natur



BESÖK VÅR WEBSHOP  shfwebshop.se 

Vi vill bli fler!
I vår förening finns i dag c:a 200 medlemmar och vi vill bli många fler! 

Känner ni någon med samma intresse som vi?  
Det fungerar utmärkt att bli medlem genom webshoppen!

Vi har nu klistermärke med loggan och nya t-shirts. 
Plus massa annat roligt!

Nyheter i webshoppen

Besök vår webshop där du kan köpa t-shirts, muggar, märken och Snokentidningar!  
www.shfwebshop.se 

Vid beställning av tjocktröjor hör av er till Lelle Karlsson 073-973 27 04 

10:-/st
50:- 

180:-/4 st

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

MAGnet
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Medlemssymposiumet i april

Läs mer i Snoken!

Du glömmer väl inte att betala medlemsavgiften? 
Betala in medlemsavgift på postgironummer 230 230-5

Skriv namn och adress på talongen vid inbetalning. 
I år går 75% av medlemsavgiften till SHF.

En del av besökarna som letade huggorm


