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Kalendern
Datum Arrangemang
14/6 Avslutningsfest - Judarnsjön Åkeshov möte kl. 15 på Åkeshov t-banestation

22/8 - 24/8 Riksläger till Norduppland  - mer info kommer

30/8 Expo Syd - vi samåker dit. Kontakta Patric 073-6264401 för mer info

27/9 Expo Stockholm - mer info kommer

12/10 Houten resa - Intressekoll/intresseanmälan Patric 073-6264401

14 JUNI 
AVSLUTNINGSFEST 

 
Föreningen bjuder på Korv & bröd, (veg),  

Dryck medtages själv. 
Vid Judarnsjön Åkeshov möte kl. 15  

på Åkeshov t-banestation. 
Finns tid att se vattensalamander på vägen till sjön,  

för dom som vill så finns badmöjligheter.

22 - 24 augusti  
RIKSLÄGER I NORDUPPLAND 

 
Vi letar bland annat gölgrodor 

Mer info kommer snart

Du besöker väl  oss på webben? www.sthlm-herp.net

ommar!



@
 

Vi påminner

Kort och gott

• Vid beställning av tjocktröjor hör av er till  
Lelle Karlsson 073-973 27 04 
• Intressekoll på linnen med SHF-tryck inför sommaren  
hör av er till Lelle Karlsson 073-973 27 04 
• SHF söker ny kassör till nästa år. Hör av er till Patric 073-626 44 01 
• SHF ska starta en smstjänst där utskick kommer ske om aktiviteter 
med mera.  
Numret skickas till Robban på info@sthlm-herp.net 

Vet man med sig att man inte skickat in sin e-post-
adress 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 Sidvändaren 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

Du där!



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!

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Vi har nu t-shirts med nytt fräscht motiv i svart och vitt samt  
nya tjocktröjor i svart. Både t-shirts och tröja med SHF logo. 

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 

Beställningsvara

300:-

150:-



Stockholms Herpetologiska Förening Box 38320 110 64 Stockholm 
Email SHF: info@sthlm-herp.net  Email Sidvändaren: shfredaktor@sthlm-herp.net 

Medlemsavgift: 280:- år. Stödmedlem: 140:-år. Familj: +25:- år och familjemedlem Plusgiro 230230-5 
På webben: sthlm-herp.net På Facebook: facebook.com/stockholmsherpetologiskaforening

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

Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
Box 38320, 110 64 Stockholm 

POST

Rapport från Skåneresan 2014

 
 
Text och bild Anders Walldén
 
Klockan 06:00 torsdagen den 29 Maj lämnade några medlemmar från SHF Stockholm för en resa till Skåne. 
Första stoppet var vid Lindalsgölen i närheten av sjön Vindommen där vi tittade på gröngrodor för att senare 
åka vidare till Christers föräldrars sommarstuga där vi åt en god lunch.
 
Nästa stopp var på Öland där vi hittade en hasselsnok. Efter detta begav vi oss till Skåne dit vi kom ca klockan 21 
på kvällen. Först installerade vi oss hos Petter och Sara, sedan åkte vi ut och tittade på lövgrodor, klockgrodor och 
grönfläckiga paddor.

Under fredagen tittade vi på sandödlor och långbensgrodor. På kvällen hittade vi stinkpaddor och grönfläckiga 
paddor.

På lördagen såg vi kungsörnar och besökte ett storkhägn. Sedan grillade vi tillsammans med SkHF bland dammar 
fyllda med ätlig groda. Senare på kvällen så hittade vi 8 st lökgrodor.

På söndagen åkte vi hem till Stockholm igen.
 
Mer bilder finns på vår websida!
 


