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Kryssa med SHF!
Kryssning den 28/3-30/3  

till Pärnu, Estland där vi bland  
annat besöker ett tropikhus.  
Sista anmälningsdatum 14/3  

kontakta Angelika Byström på 073-6595915

Det har nyligen varit årsmöte där vi bland annat valde in en ny 
styrelse. Vi hälsar vår nya styrelse välkommen och då speciellt 

våra nya styrelsemedlemmar Åse och Niklas och samtidigt tackar vi 
Simon för lång och trogen tjänst.  Hela styrelsen finns presenterad på 
våran websida. I vår kommer SHF att vara aktiv med en Estlandresa 
och ett antal exkursioner - läs mer om detta längre fram i detta blad.  
Väl mött i vår när solen vaknat och med den våra kära herptiler!

Från redaktören

// Redaktörn



Kalendern
Datum Arrangemang
28-30/3 Kryssning till Pärnu. Estland. Sista anmälningsdatum är 14/3  

och kontaktperson är Angelika Byström på 0736595915

12/4 Medlemsymposium (mer info kommer)

26 eller 27/4 Exkursioner till Hansta

April/maj Exkursion till Erstavik (datum ej fastställt)

Maj Skåneresa (datum ej fastställt)

Maj Sandödla i Dalarna (datum ej fastställt)

Juni Avslutningsfest

Glöm inte... Kort och gott
-Vid beställning av tjock- 
tröjor hör av er till Lelle 
Karlsson 073-973 27 04 
-Kassör sökes!
SHF söker ny kassör till nästa år.  
Hör av er till Patric 073-626 44 01 
- SMS-tjänst
SHF ska starta en smstjänst där utskick 
kommer ske om aktiviteter osv. Numret 
skickas till Robban på info@sthlm-herp.
net 

Vet man med sig att man inte skickat in 
sin e-postadress så är det hög tid nu. 
De medlemmar som inte meddelar sin 
e-postadress riskerar att gå miste om att 
få Sidvändaren!
Om du i fortsättningen vill ha Sidvän-
daren i pappersform, kontakta oss på:  
info@sthlm.herp.net @

Snokenredaktionen behöver artiklar för att 
göra Snoken ännu bättre. Har du något att 

berätta om ditt djur hemma  
eller djur du sett i naturen? Skriv! 

Emaila redaktören:  
shr.redaktor@shr-herp.com eller direkt till 

lelle.pettersson@gmail.com

Du där!



Kort och gott

BESÖK VÅR WEBSHOP  
där du kan köpa  

NYA t-shirts,  
muggar, märken och  

Snokentidningar!  
shfwebshop.se 

Vi vill bli fler...
I vår förening finns i dag 117 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 t-shirts med nytt fräscht motiv i svart och vitt samt  
nya tjocktröjor i svart. Både t-shirts och tröjor med SHF logo. 

Nyheter i webshoppen

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

Beställningsvara

300:-

150:-

2014
Gott Nytt År alla! 
Du har väl inte glömt att  

betala medlemsavgiften?

  NU ÄR DET

KASSÖR SÖKES!
SHF söker ny kassör till 
nästa år. Hör av er till  
Patric 073-626 44 01
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Hökarängens Zoo
Medlemmar i SHF erbjuds 15% rabatt på hela sortimentet (ej foder) hos Hökarängens Zoo. Ta med Sidvändaren för 2013  

och visa upp i kassan för att erhålla rabatten. Adressen är Hökarängsplan 9, vid Hökarängens tunnelbanestation.

TerrZoologiska 
Medlemmar i SHF erbjuds 10% rabatt på hela sortimentet hos TerrZoologiska. Ta med Sidvändaren för 2013 och visa upp i 

kassan för att erhålla rabatten. Adressen är Palmfältsvägen 15, vid Globens tunnelbanestation.

Medlemsrabatter

Fotografier © Patrik Blomsten 

Utan tvekan är detta den vanligaste fågelspindeln i terrarium idag. I naturen finns dessa  
spindlar i Chile söder om Atacamaöknen i en torr och varm miljö med sten och låg vegetation. 
Den finns också i grannländerna Bolivia och Argentina.
Håll denna spindel i ett c:a 30x30x30 cm terrarium, med ett tjockt lager sand- och jordblandad 
torv, plus t.ex. en bit korkbark eller rötter som erbjuder spindeln ett gömställe samt en vatten-
skål. De vill ha varmt så runt 28c är lagom. Ge den syrsor och andra insekter i lämplig storlek.  
Mer info: http://www.minaxtarantulas.se/grammostola-rosea/

Chilensk fågelspindel, Grammostola rosea Walckenaer, 1837

Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
Box 38320, 110 64 Stockholm 

EXPO STOCKHOLM
Succé igen för vintermässan den1 februari!
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