
    

 

VÄLKOMMEN TILL RIKSTRÄFFEN I LÖVÅNGER 25 – 27 augusti 2017!  

Hitta rätt: När du lämnat E4:an och kommer till Lövånger, kör rakt fram efter Kungsvägen ett par 100 meter: 

Sväng INTE in vid den stora skylten med ”Check in” vid ett stort rött hus! Fortsätt istället en liten bit och när du 

har kyrkans klocktorn på höger sida - sväng vänster in mot Lövånger kyrkstad, Kungsvägen 31!  

Parkera rätt: Fordon ska parkeras på angiven P-plats. Parkering direkt utanför kyrkstugorna får absolut inte 

förekomma p.g.a. gällande försäkringsvillkor för Lövångers kyrkstad. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM 

Fredag den 25 augusti 

Incheckning kan göras fr.o.m. kl. 13.00. 

14.00 – 15.00 Deltagarna strålar samman. Eftermiddagsfika. 

15.00 – 18.00 Välkommen, information, exkursionsplatser presenteras, föreläsning om giftsvampar. 

Lokal stora salen en trappa upp. Hiss finns. 

18.30: Middag.  

Därefter gemensam samvaro och kunskapsutbyte i församlingshemmet. Hör av dig till 

planeringsgruppen om du har bilder att visa eller vill underhålla med något!  

 

Lördag den 26 augusti  

07.00 – 08.00 Frukost i restaurangen. 

08.00 Information om de valda exkursionsmålen. 

08.45 Information om svamputställning. Avfärd mot skogen. Lunch i fält. Matlåda från restaurangen 

tas med. Dryck: Fyll gärna din termos med kaffe/the redan på morgonen i pentryt i din stuga Fyller 

du termosen i restaurangen kostar det 20 kronor/person, som betalas kontant direkt till personalen. 

Ca 15.00 Återsamling i Lövånger, fika. Därefter förbereds svamputställningen. Svampar ämnade till 

svamputställningen lämnas till Mikaela Karlssson.  

16.00 – 17.00 Artgenomgång. 

18.00 Middag: Förrätt, huvudrätt och efterrätt serveras som buffe. Vin och öl finns att köpa i 

restaurangen. Efter middagen: gemensam samvaro med lotteri m.m. i församlingsgården.  



Söndag den 27 augusti  

08.00 – 09.00 Frukost. 

09.00 – 12.00 Svamputställningen färdigställs. Artgenomgång. Frivilligt artprov. Ev. exkursion i 

närområdet. 

Från 10.30 fika är framdukat. 

12.00 Lunch – om du vill!  (Ingår inte i paketpriset för kost/logi, beställes vid incheckningen, pris 90 

kr) 

12.30 – 14.00: Svamputställning. Allmänheten och pressen är inbjuden. 

 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Bo före och efter: Det finns möjlighet att bo i stuga en natt innan och en natt efter träffens datum 

för 200 kronor per person och natt. Deltagare ansvarar då själv för måltider. Förhandsbokning av 

extranatt till anmalan@svampkonsulentnorr.se Du som kommer torsdag: Incheckning i receptionen 

fram till 16.30.  

Kostavvikelser: Du har väl meddelat om du har några kostavvikelser? Skicka annars info till 

anmalan@svampkonsulentnorr.se 

Svampkonsulenters försäljning: Lokal är bokad. Vänligen meddela till 

anmalan@svampkonsulentnorr.se om du önskar boka bord inför försäljning.  

Rök och eld: Eldnings- och rökförbud råder inom hela Kyrkstadens område.  

Hundrastning: Får endast ske utanför Kyrkstadens område. Plocka upp efter jycken! 

Systembolaget filial: Lövångers blommor, adress Kungsvägen 28 i Lövånger, Tel: 0913-10036, 

bokning senast två dagar före leverans via systembolagets hemsida, leverans till Lövångers 

blommor sker på onsdagar och fredagar 

Lotteri: Ta gärna med vinster till lotteriet! Lämnas till lotteriansvarig Lena Klamenius. Helst 

kontant betalning. 

Cyklar: Några cyklar kan hyras av Lövånger kyrkstad.  

Samåkning till exkursioner i bil eller minibuss, betalning sker till föraren, ta gärna med kontanter till 

denna avgift. 

Torkning av svamp får absolut inte göras i kyrkstugorna p.g.a. allergirisk, speciell plats för 

svamptork anvisas av kyrkstadens personal. Obs! Ett begränsat antal svamptorkar kan vara igång 

samtidigt. Om torkning skulle ske i kyrkstuga tillkommer en saneringsavgift á 1 500 kronor. 

Plockning:  Lokalbefolkningen är oroliga för att vi ska rensa alla kantarellställen. Plocka därför 

kantareller med förstånd och visa hänsyn! Lokalbefolkningen upplåter egen skogsmark till 

Svampkonsulenternas riksträff, vi får tillgång till fantastiska svampmarker via upplåsta vägbommar 

m.m.  



Bra att ha med: namnbrickan, anteckningsbok och penna samt lämplig svamplitteratur. Kläder för 

alla väder, termos, kaffe, the, mugg, bestick, mobiltelefon, sittunderlag samt utrustning för 

svampplockning.  

 

Frågor/kontakt: anmalan@svampkonsulentnorr.se    

Mobil Anna-Lena Lindqvist: 070 - 59 129 80 

Mikaela Karlsson: 070 -  650 59 00 

 

VÄLKOMMEN TILL LÖVÅNGER!  

Hälsningar från arrangörsgruppen: Anna-Lena Lindqvist, Mikaela Karlsson, Per-Axel Karlsson, 

Maria Sandström och Lill Eilertsen 

 

 

 

 

 

 


