
Sidvändaren
Medlemsblad för Stockholms Herpetologiska Förening - Mars 2017

Vi har äran att presentera Bryan Grieg Fry  
som årets föreläsare som kommer hålla många spännande  

föredrag samt Mikael Lundberg som pratar om sina år i Peru.  
Det kommer anordnas huggormsexkursion, bokauktion och som 

vanligt en trevlig tillställning med likasinnade. 
 

 Passa på att köpa Bryans två böcker, signerade och till ett mycket förmånligt 
paketpris. Venomous Reptiles & Their Toxins och Venom doc. Båda för 1000kr.

Se till att säkra er plats genom att betala in anmälningsavgiften  
senast den 3 April. 150kr för hela helgen (boende, mat, och t-shirt)  

Ej medlem i SHF ännu? Betala in totalt 430kr för medlemskap och symposium.  
Medlem i annan SHR-ansluten förening?  

Betala in stödmedlemskap, totalsumma 290kr
Boende finns redan från fredagen för långväga gäster. 

Fyll i anmälningsformuläret här: https://goo.gl/forms/Pyelh66R7ekauc7H3

Dags att boka in årets händelse! 
Helgen den 22-23 april är det SHF-medlemssymposium



Kalendern
Datum Arrangemang
25 mars Norrköpingmässan
3 april Hansta exkursion - vi tittar på huggorm med mera 

(om vädret tillåter)
16 april Erstavik exkursion med Kurre
22-23 april SHF Medlemssymposium
13-14 maj Spånga expo
27 maj Stockholm Expo
xx maj Skåneresa (datum ej bestämt)
17 juni Sommarfest i Stora skuggan

DU DÄR!

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!

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Expo Stockholm  

27:e maj

Täljehallen - Erik Dahlbergs väg 12 - Södertälje

 
 
 
 
 

                    
Väl mött på expot! 

Vi är i behov av medhjälpare, gå in och anmäl er här  
och fyll i eventuella önskemål om uppgift. 

Det kommer anordnas middag efter för de som hjälpt till och en 
chans till mingel och eftersnack.

                            Fyll i intresseformuläret här (klicka):  
                          https://goo.gl/forms/eKQbK5xC9aor9Pqd2 

 
                     Håll utkik på terrariedjur.se,  

               bordsbokningen öppnar inom kort! 



Till:

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

EPOST

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! 

Medlemmarna  
i SHF!


