
Välkommen till Kronlund 22 - 24 augusti 2014 till Svampkonsulent 

region Norrs ( 25 år) höstträff  bestående av  fortbildningskurs samt 

cirkelledarutbildning. 

Svampkonsulent region Norr hälsar Svampkonsulenter och medlemmar i föreningen 

välkommen till fortbildningsträff och cirkelledarutbildning den 22 – 24 augusti 2014. Vid 

årets höstträff kommer vi att fördjupa oss i hedsvampar. Föreläsare är Niclas Bergius, Per-

Axel Karlsson m.fl. i ett samarbete med Studiefrämjandet. 

Mat och logi erbjuds på Kronlunds kursgård i Vindelns kommun, Kronlunds kursgård ligger ca 

7,5 mil nordväst om Umeå och drygt 13 mil från Skellefteå. Det går även bra att ta tåget till 

Hällnäs station, meddela vid anmälan om du kommer med tåg så ordnar vi hämtning i 

Hällnäs, som ligger några kilometer bort från Kronlund. Kostnad för mat och logi i enkelrum 

är 1.390:-  och för delat rum 1.190:- Sänglinne samt en mindre handduk ingår. VIKTIGT! Vid 

anmälan, ange ev. matallergi!  

KURSAVGIFT: 350:-  icke medlemmar 700:- 

Fredag  22/8  efter lunch kl. 13.30 samling alla deltagare, välkomstfika serveras, därefter 

information, inkvartering, föreläsning därefter exkursioner i närområdet. Middag ca 17.00. 

Föreläsning på kvällen. Därefter samkväm med lotteri. Samåkning till exkursioner. 

Lördag 23/8  serveras frukost 08.00, info/ev. föreläsning i samband med frukost. Lunchpaket 

medtages till dagens exkursionsområden, förmiddags- och eftermiddagsfika tas med. 

Svamputställning påbörjas – alla hjälps åt! Årsmöte ca 15.30. Middag serveras  17.30.  

Föreläsningar på kvällen.  Samåkning till exkursioner. 

Söndag 24/8 serveras frukost 08.00, info. ev. föreläsning i samband med frukost, lunch ca 

12.00 Exkursioner i närområdet,  förmiddagsfika tas med. Före och efter lunch 

iordningställande av svamputställning för allmänheten. Frivilligt artprov för den som önskar. 

Ca 15.00 eftermiddagskaffe och avslut. 

Anmälan görs via e-post till taxons@home.se och är giltig tillsammans med inbetalning av 

kursavgift samt  avgift för kost och logi senast den 7/8 2014 till föreningens bankgirokonto: 

5704-6070. Vid anmälan vänligen lämna följande kontaktuppgifter, namn, adress, 

mobiltel.nr, e-postadress. Ange också med vem/vilka du önskar dela rum med eller om du 

önskar enkelrum.  Anmälan är bindande. Begränsat antal deltagare, Svampkonsulenter 

prioriteras.Har du frågor gällande fortbildningsträffen så går det bra att ringa Anna-Lena 

Lindqvist Tel: 0910-38575     070-5912980 

VARMT VÄLKOMMEN TILL KRONLUND! 

 


