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Expo Stockholm kommer hållas lördagen den 28:e september 2013
i Stockholms Hundsportcentrum, Runsavägen 10, Upplands Väsby.  
Expot är öppet kl. 11:00 – 15:00. Kvällsarrangemanget börjar 19:00

På Expo Stockholm kommer borden att ställas upp redan på fredagen.  
Lokalen är 1600 kvm, dubbelt så stor som mässlokalen i Kallhäll.  

För utplaceringen av borden behöver vi hjälp av flera av er medlemmar. 

Priser Expo: Entré Vuxna : 70 kr - Ungdom: upp till 15 år: 40 kr  
Barn 0-7 år: gratis - Medlem i SHR: 10:- 

Pris Kvällsarrangemanget: 200 kr vid förhandsbokning, 250 kr vid köp på plats. 
Vid betalning för medlemsskap på mässan betalar man 290 :- för medlemskap och  

inträde. Då ingår resterande 2013 och man är medlem 2014. 
Kvällsarrangemanget bjuder på middag, intressanta föredrag och massa mingel! 

Huvudämnet under kvällsarrangemanget är ett föredrag av ägaren  
Kazibwe Yasin från Uganda Reptile Village. Han berättar om sin livsuppgift - sin hän-

givelse till reptiler, sin verksamhet och anläggning.  
Till förmån för Kazibwe Yasin kommer Uganda Reptile Village t-shirts att finnas till 

försäljning. Pengarna går oavkortat till hans anläggning.
 

EXPO STOCKHOLM

Minibussar går från Upplands Väsby station till Expot på följande tider:

10:30 10:45 
11:00 11:15 
11:30 11:45 
12:00 14:00 
14:30 14:45 
15:00

OBS! Vi söker 
SHF-medlemmar som 

vill hjälpa till under 
expot! Maila  

info@sthlm-herp.net



Kalendern
Arrangemang Datum Övrigt
Expo Stockholm 28 sep Upplands Väsby
Medlemsymposium 19 okt Barkarby
Pubkväll 2 nov
Norrköpingssymposium 9-10 nov Samåkning. Mer info kom-

mer i nästa Sidvändaren
Julmiddag 14 dec
Husdjursmässan Januari 2014

Du där! 
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! 
Email till redaktören: 

shr.redaktor@shr-herp.com

Glöm inte...
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 annars att gå miste om att få Sidvändaren!
Om du i fortsättningen vill ha Sidvändaren i pappersform, 
kontakta oss på info@sthlm-herp.net 
Sista datum för att meddela styrelsen är 31 januari.



MEDLEMSSYMPOSIUM
Den 19 oktober har vi ännu ett Medlemssymposium och denna gång är 
huvudföreläsaren den amerikanska herpetologen William W. Lamar som 
har skrivit ett antal uppskattade böcker.  
 
Dessutom är ytterligare tre föreläsare är bokade;  
Mikael Lundberg, Alexander Westerström  
och Anders Johansson.  
Förutom högklassiga föredrag äter vi middag, har  
en bokauktion och snackar med likasinnade!  
Vi möts vid Barkarby station 9:30 och avslutar vid 
midnatt. Fullt schema över dagen kommer snart. 
Symposiet är öppet för alla SHR-medlemmar. 
Väl mött där!

Kort och gott
- Fyra SHF-medlemmar åkte till Expo Syd och sov på ett trevligt vandrarhem till 
lördagen. Spenderade lördagen på expot och sedan raskt ut till grodlokalen för en dos 
Hyla och Bombina.  
På kvällen var det fest på Grodgården och på söndag morgon åkte vi hem nöjda.  
- Rikslägret blev inställt på grund av för få anmälningar. 
- Sidvändarn har en ny redaktör: Lennart Pettersson (som också sköter websidan 
samt facebooksidan). Han hälsar att ni är välkomna med tips och med rapporter från 
t.ex. möten, exkursioner med mera som kan publiceras på webben och här i bladet. 
- Städdag av lokalen. Vi flyttar fram städningen till oktober/november. 

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

Vi vill bli fler...
I vår förening finns i dag 99 medlemmar plus 32 familjemedlemmar och vi 

vill bli många fler. Känner ni någon med samma intresse som vi så rekrytera 
vederbörande! Det fungerar utmärkt att bli medlem genom webshoppen.



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 / 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 Hökaräng-
ens 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

Lövgrodan vilar på sin björnbärsbuskegren. Skåne, 2013. Foto: Lennart Pettersson


