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Expo Stockholm  

28:e januari

Täljehallen - Erik Dahlbergs väg 12 - Södertälje
 

Mässan öppnar 11:00 och stänger 15:00  
Utställare har tillgång från kl. 08:00

 
 

Bordshyra: icke SHF medlem 250kr (en entré + stol ingår)
Bordshyra: SHF medlem 200kr (en entré + stol ingår)

El: 50kr
Medhjälpare: 70kr 

Bokning på Terrariedjur.se 
 

Väl mött på expot! 

Entré
0-9år: GRATIS
10-14 år: 50:-
Vuxen: 80:-

SHR medlemmar: 20:-

Vi söker medhjälpare!

10 kronor från varje 
entréavgift kommer 

att skänkas till ett 
bevarandeprojekt 
(meddelas snart 

vilket projekt vi valt 
att stödja).

Vill Du hjälpa till på kommande Stockholm Expo?  
Anmäl ditt intresse snarast på info@sthlm-herp.net 



Kalendern
Datum Arrangemang
28/1 Expo Stockholm se första sidan för info

Prel. 7-9/4 Symposium 2017

DU DÄR!

KRIS!KRIS!
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? 

  
Emaila redaktören:  

shr.redaktor@shr-herp.se

Kolla vad vi gör på grodkollen.se

GROD
KOLLEN

- grodperspektiv på Stockholms natur



BESÖK VÅR WEBSHOP  shfwebshop.se 

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!

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 

10:-/st
50:- 

180:-/4 st

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

MAGnet



Till:

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

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

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.2 0 1 7

Håll ut!  
våren kommer! 

Bli med på våra exkursioner i vår! 


