
Sidvändaren
Medlemsblad för Stockholms Herpetologiska Förening - Mars 2014

Kalendern
Datum Arrangemang
28 - 30/3 Kryssning till Pärnu. Estland

5/4 Exkursion till Erstavik

12/4 Medlemsymposium (mer info kommer)

13/4 Exkursion till Hansta

10 - 11/5 Sandödla i Dalarna

29/5 - 1/6 Skåneresa

Juni Avslutningsfest

DEN 12 APRIL 
är det Medlemssymposium  

med tre föredrag  
samt bokauktion*    

Anmäl deltagande hos  
Patric 073-6264401  

senast 5 april. 

* Ta med din herpetologiska  
litteratur och auktionera ut den! 
Mer information kommer lite senare. 

OB
S!



@
 

Vi påminner

Kort och gott
• Vid beställning av tjocktröjor 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 akti-
viteter osv. 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

Huggorm, Vipera berus, njuter i solskenet.     Fotograf © Angelika Mari Byström 

Till:

Avsändare: 
Stockholms Herpetologiska Förening  
Box 38320, 110 64 Stockholm 

POST

Nu är det vår!


