
    

    

Inbjudan till Höstträff 2015 i Svampkonsulent Norr: 

SVAMPAR I ISTIDSPÅVERKADE MILJÖER  

- en fortbildningsträff i samarrangemang med Studiefrämjandet 

I år erbjuder vi även nybörjare grundutbildning i svampkunskap. Antalet deltagare är dock begränsat. 

Tid: 28 augusti 2015 kl 15:00 -- 30 augusti 2015, ca kl 16:00.  

Plats: Fällfors, Skellefteå Drive Center. 

Exkursionslokaler: Isälvslandskapet, dess hedar och skogar.   

Föreläsningar: Bl.a. Hedsvampar i isälvslandskapet, Hur hittar man utan GPS, Svampmat – nya rön. 

Under söndag eftermiddag kommer det att finnas möjlighet för svampkunniga och nybörjare att göra artprov.         

För söndag eftermiddag planerar vi för två aktiviteter för allmänheten; förutom sedvanlig svamputställning 

även möjlighet att delta i svampexkursion tillsammans med svampkunnig ledning. Eventuellt kommer det även 

att finnas möjlighet att vara med på exkursion under lördag eftermiddag. Kostnad för exkursion kommer att 

vara 100 kr/deltagare och timme (max 3 timmar).                                         

Priser för deltagare i fortbildningsträffen:  

Deltagaravgift: Medlemmar: 500 kr/person. Icke medlemmar: 1,000 kr/person. 

Boende för två nätter inklusive frukost:  

- Det finns 10 stugor där man kan bo max 3 personer/stuga. Två sängar och en bäddsoffa finns. Pentry, kylskåp, 

porslin, TV, dusch och toalett. Priset är 1,500 kr per stuga för två nätter.  

- Det finns 20 rum där man kan bo max 2 personer/rum. Gemensamma duschar och WC i korridoren. Priset är 

800 kr per rum för två nätter.  

- Sänglinne och handdukar ingår i priset för såväl stugor som rum.  

Matpaket:  

Middag 28, 29 augusti samt lunch och frukost 29, 30 augusti: 600 kr/person. Alkoholfri måltidsdryck ingår.  

Anmälan gör du via e-post till: anmalan@svampkonsulentnorr.se . Ange önskat boende och matpaket (med ev. 

kostallergier) samt namn, adress, postadress, e-postadress och telefonnummer (helst mobil).  Deltagaravgift, 

boende och mat betalar du samtidigt med anmälan till bankgirokonto: 5704 – 6070. Märk inbetalningen med 

ditt namn, om du är svampkunnig eller nybörjare samt med ”Fällfors 2015”.  

Om du har frågor, skicka en e-post till info@svampkonsulentnorr.se . 

Sista anmälningsdag är den 14 augusti. 

Vänligen, respektera detta datum! Vi behöver tid på oss för att sammanställa och ordna så att allt blir så bra 

som möjligt inför vår träff. Anmälan är bindande, då föreningen debiteras för det antal deltagare som vi har 

bokat in. 

Ni är alla varmt välkomna till Fällfors! 

/Per-Axel och vi andra i styrelsen. 
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