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HUGGORMSEXKURSION 
 

Söndagen den 3:e april  
anordnar vi exkursion i Hansta naturreservat. 

Ta chansen att få se vår enda giftiga orm på nära håll.  
Våra erfarna exkursionledare berättar och visar runt  

bland huggormslokalerna i naturreservatet.  
Vid gott väder är chanserna mycket goda att få se många huggormar.  

Det finns goda chanser att se snok dessutom.

Samling vid Akalla tbanestation, uppgång Sveaborgsgatan, kl. 11.  
Med bil parkerar du vid Hägerstalunds värdshus där vi möts upp kl. 11:30. 

 
Vi kommer att promenera ca. 6 km under dagen.  

Medtag ordentliga skor eller stövlar och lite matsäck.  
Inställt vid regn eller mycket mulet väder.  

Arrangemanget är gratis och ingen föranmälan krävs. 

Mer info hittar du på www.sthlm-herp.net. 
Frågor hänvisas till info@sthlm-herp.net  

eller ring Mårten 073-972028083

Alla är välkomna på exkursionen och medlemsskap krävs inte. 
VÄLKOMMEN!

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.



Kalendern
Datum Arrangemang
3/4 Huggormsexkursion - se sida 1
16/4 Erstavikvandringen med Kurre. Vi letar herptiler hela dagen 

lång. Mer info kommer!
23-24/4 Medlemssymposium på Munsö. Mer info kommer
Maj SHR Riksläger i Skåne. Mer info kommer
28/5 Mässa, Täljehallen, Södertälje – Info: http://www.sthlm-herp.

net/expostockholm/

4/6 (?) Stora Skuggan-dagen, Stora Skuggan

18/6 Sommarfest, Åkeshov

27-28/8 Samåkning till Expo Syd 27-28/8 läggs upp i kalendariet.

Grodkollen aktiviteter
20/3 Inventeringsutbildning kl. 13, Älvsjö stadsdelsförvaltning
10/4 Grodans dag, Långsjödammen kl. 13
13/4 Faddergruppsmöte, Ålstensdammen kl. 19

14/4 Faddergruppsmöte, Långholmen kl. 19
17/4 Stadsmuseeguidning, Kyrksjölöten kl. 19.30
20/4 Faddergruppsmöte, Söderbergakärret, Råcksta kl. 19
24/4 Stadsmuseeguidning, Kyrksjölöten kl. 19.30
20/5 Invigning/faddergrupp., Skönstaholmsdammarna kl. 15

DU DÄR!

Kolla vad vi gör på grodkollen.se

GROD
KOLLEN

- grodperspektiv på Stockholms natur



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!

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

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 
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50:- 

180:-/4 st

KRIS!



Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
c/o Byström, Ankdammsgatan 24 A, 171 43 SOLNA 

POST

Stockholms Herpetologiska Förening, c/o Andersson, Gröndalsvägen 13, 151 65 Södertälje  
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

Lördagen den 28 maj
Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12,  

Södertälje
SHF  arrangerar vårupplagan av  

Expo Stockholm, en köp- byt- och säljmässa för 
grod och kräldjur, terrarietillbehör!  

Öppet från kl 11 - 15 

Vill du vara funktionär på Expo Stockholm?  
Anmäl dig här:

http://shr-herp.se/expo/funktionar/
Bordsbokning sker på Terrariedjur.se

EXPO

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.


