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Kalendern
Datum Arrangemang
12/4 Medlemsymposium - info se ovan

13/4 Exkursion till Hansta  
Samling vid Akalla tunnelbanestation, uppgång Sveaborgsgatan, kl 11:00. Med bil parke-
rar 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.
Frågor hänvisas till info@sthlm-herp.net

10 - 11/5 Sandödla i Dalarna - kontakta Anders 070-1466445 för info och anmälan. Email 
anders@kottyway.se

17/5 Vi rensar sly i en groddamm i Solberga. Detta i samband med LONA-projektet.   
Avslutar med gemensam grillning. Mer info kommer på vår websida.

29/5 - 1/6 Skåneresa - kontakta Anders 070-1466445 för info och anmälan. Email anders@
kottyway.se

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

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

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

DEN 12 APRIL 
är det Medlemssymposium  

med föredrag samt bokauktion    
Anmäl deltagande hos  

Patric 073-6264401 senast 11 april.

OB
S!

Schemat för dagen 
 
10:00 Frukost
11:00 Sverre Sjölander föredrag ””Beteende hos herptiler”
12:00 Vi går ut och letar huggorm
14:00 Lunch
15:00 Länsstyrelsens djurskydd håller föredrag
16:00 Föreläsning 
17:00 Rast
17:30 Föreläsning
18:30 Rast
19:00 Middag med bokauktion och senare är baren öppen

Vi samlas vid Stockholms brukshundsklubbs stuga i Kista. 
Se denna länk för information om var den ligger: http://
www.sthlmsavd.se/workfiles/hitta_hit.html 
 
Det kommer finnas Reptiles Magazine till salu på symposi-
umet, vid intresse av något spec. kontakta Björn Thinning 
tel 0739742639 
 
 Ta gärna med herpetologiska böcker till auktionen!



@
 

Vi påminner

Kort och gott
• Vid beställning av tjocktröjor hör av er till  
Lelle Karlsson 073-973 27 04 
• Intressekoll på linnen med SHFtryck 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 
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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!


