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Expo Stockholm i Täljehallen, Södertälje
Bordsbokningen är nu öppen!  

Som vanligt hittar ni den på terrariedjur.se

Bevarandeprojektet vi valt för år 2020 är  
”The Rattlesnake Conservancy” som är baserat i Florida, USA.  

Vi kommer ut med mer info om detta,  
tillvidare kan ni läsa på deras hemsida 

www.savethebuzztails.org
Vi skänker 10kr från varje besökare till detta projekt. 

 
Vill du hjälpa till på mässan? Läs mer och anmäl dig här:  

http://www.sthlm-herp.net/bli-funktionar/

EXPO STOCKHOLM  
25:e Januari



Plastlådor!
Vi har tagit hem en laddning lådor från BraPlast,  

som vi säljer till er medlemmar till inköpspris. 
 
 

 
 
 
 

Så långt lagret räcker till medlemmar i SHF. 

Braplast 1.3 L 
mått: 185x125x75 mm

Dom är vita med transparent lock,  
godkända och perfekt till försäljning av djur på mässor. 

5kr styck 
Minimumorder 100st 

Går att förbeställa med leverans till Expo Stockholm 28/9.
Möjligen upphämtning i Bromma efter överenskommelse.

Beställ genom att maila info@sthlm-herp.net
Ange namn, antal, och upphämtningsställe.



Kalendern
Datum Arrangemang
14/12 Julfest

25/1 Expo Stockholm 

8/2 Årsmöte 16.00 med middag efteråt.

30/4-3/5 Skåneresa, vi bor på Hörjelgården 

16-23/5 Samos, Greklandsresa 

30/5 Expo Stockholm 

13/6 Familjedag och sommaravslutning, Kolmården

Gilla oss på 

www.facebook.se/stockholmsherpetologiskaforening

Årets bevarandeprojekt: 
The Rattlesnake Conservancy 

 
Bevarandeprojektet vi valt för år 2020 är  

”The Rattlesnake Conservancy”  
som är baserat i Florida, USA.  

Vi kommer ut med mer info om detta,  
tillvidare kan ni läsa på deras hemsida 

www.savethebuzztails.org 

Vi skänker 10kr från varje besökare till detta projekt. 
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Julfest!
14:e december

Snart  

 dags

          

Föreningen bjuder på dryck och julmat.
  Föredrag kommer att hållas, om vad föredraget hand-

lar om kommer senare... eller kanske inte?  
Kom till julfesten istället och ta reda på det själv,  

umgås med föreningsvänner och ha en trevlig kväll! 

Då vi kommer ha catering för maten  
vill vi ha in en anmälan senast 9/12.

Maila till info@sthlm-herp.net  
(glöm inte skriva eventuella allergier/specialkost) 


