
LINKÖPINGS SVAMPKLUBB 
VÅRPROGRAM 2010

Arrangemangen kan av olika skäl förändras så ta för vana att slå en signal  
till den person som står som ansvarig för att vara säker på att du inte åker i  
onödan.

Onsdag 
27 jan

SPÄNNANDE SVAMPAR I TINNERÖ
Mikael Hagström från Länsstyrelsen kommer att visa bilder och berätta om de 
inventeringar han har gjort i Tinnerö naturreservat och om de svampar han funnit 
där.

Plats och tid:  NaturCentrum, kl. 18.00
Ansvarig och information: Monica Andersson, 013 – 526 45
Ingen anmälan - kostnadsfritt

 

Onsdag 
24 mars

ÅRSMÖTE i Linköpings Svampklubb
Vi hoppas att så många som möjligt kommer till årsmötet för att ta del av 
svampklubbens verksamhet och för att påverka den. Efter årsmötet kommer en 
hemlig gäst med ett intressant ämnesområde ”Svamp- mer än bara svamp” 
Svampklubben bjuder på en lättare måltid.

Plats och tid:  NaturCentrum kl. 18.00 
Anmälan och Information: Anna-Lena Persson, 070-
6960601
Kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem betalar 25 kr

 

Söndag  
9 maj MURKELUTFLYKT – Kom med och leta vårens läckerheter!

Följ med till spännande murkelmarker, men glöm inte svampkorg och matsäck! Tänk 
på att vädrets makter styr. Ring därför ansvariga eller se hemsidan 
(www.svampklubben.org) några dagar innan utflykten. Observera att det blir samåkning i 
bilar!

Plats och tid: Samling på Gamla Linköpings parkering, bortre delen vid 
informationstavlan, kl. 09.00
Ansvariga: Ulla Hodges, 013 – 16 44 65 och Magnus Källberg, 013 – 10 56 64
Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem 25 kr!

http://www.svampklubben.org/


 

Start
Måndag
23 augusti 

SVAMPINFORMATION  – 5 måndagar på NaturCentrum
Kom och ta med dina svampfynd för artbestämning. Vi gör en minisvamputställning 
av helgens fynd. Måndagarna 23 augusti, 30 augusti, 6 september, 20 september och 
27 september

Plats och tid: NaturCentrum, kl. 17.00 – 18.45
Ansvarig och information: Magnus Källberg, tel. 013 – 10 56 64
Ingen anmälan, kostnadsfritt!

 

Start
Måndag
23 augusti 

NYBÖRJARKURS i svampkunskap
Brukar du bara plocka kantareller men vill lära dig mer om 
goda matsvampar och hur man känner igen dem? Vi går bl a 
igenom soppar och andra icke-skivlingar, kremlor och riskor, 
champinjoner och giftsvampar under 5 måndagar: 23 augusti, 
30 augusti, 6 september, 20 september och 27 september.

Plats och tid: NaturCentrum, kl. 19.00 – 20.45
Ansvarig och information: Monica Andersson, 013 – 526 45
Anmälan: Till Monica Andersson via telefon eller e-post. monica@svampklubben.org

Kostnad: För hela kursen 50 kr för medlemmar, 150 kr för övriga.                              

 

Start
Måndag
23 augusti

STUDIECIRKEL – signalarter
Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur 
naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen och Linköpings Svampklubb ordnar 
även hösten 2010 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i 
skogen. Vissa skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk, hittar man bäst genom att studera 
marksvamparna. Vi besöker intressanta miljöer i Linköpings närhet. Sedan åker vi till 
NaturCentrum och tittar närmare på våra fynd. Cirkeln genomförs endast om 
svamptillgången är tillräckligt god. Träffarna kommer att bli sex till åtta och äga rum 
på vardagskvällar och helger.

Cirkelstart: 23 augusti, kl. 19.00 på NaturCentrum
Kontaktperson och information: Magnus Källberg, tel. 013 – 10 56 64
Anmälan: Björn Ström, tel. 013 – 10 34 51

Kostnad: Cirkeln är kostnadsfri för medlemmar i Svampklubben och  
Naturskyddsföreningen, övriga betalar 200 kr

mailto:monica@svampklubben.org


Onsdag
25 aug

SVAMPUTFLYKT – höstens första!
Säsongens första svamputflykt – alltid lika spännande att se vad som finns i 
markerna! Vi plockar all sorts svamp för att öka kunskaperna inför säsongen. Ta med 
svampkorg, ”svampögonen” och fika!

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum, samling vid info-tavlan framför 
omklädningshuset och caféet, kl. 18.00
Ansvariga: Monica Andersson, 013 – 526 45 och Ulla Hodges, 013 – 16 44 65

Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem 20 kr!

Anmäl dig redan nu till vår populära

Svampplockarhelg i Herrgårdsmiljö 
på Åkerby herrgård, Nora

Lördag 11 september - söndag 12 september  

Kom med på en svampweekend till Åkerby Herrgård mitt i svampriket
Bergslagen. På programmet står svampplockning, njutfulla upplevelser och
svampmatlagning. En avkopplande weekend som också ger inspiration och
nya kunskaper.
Kostnad: 1100 kr/person - helpension vilket inkluderar luncher, kaffe,  
svampgourmetmåltid, logi, svampguidning, kreativ matlagning och
upplevelser.
För mer information och anmälan senast 10 augusti kontakta Anna-Lena
Persson, tel. 0706 - 96 06 01



Vi i styrelsen är  

                 Olle                             Anna-Lena Monica               Ulla

               Annette Klärry                            Anders

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna:

Ordförande: Anna-Lena Persson tel. 054 - 53 16 66, mobil 0706 - 96 06 01
e-post: anna-lena@alpab.se

Kassör: Olle Ståhl tel. 013 - 13 82 15 e-post: oha.stahl@tele2.se
Ledamöter: Monica Andersson tel. 013 - 526 45 e-post: monica@svampklubben.org 

Ulla Hodges tel. 013 - 16 44 65 e-post: ullahodges@yahoo.se
Annette Lundborg tel. 013 -14 13 63 e-post: annette@svampklubben.org
Anders Uvenberg tel. 013 - 40 492 e-post: anders@svampklubben.org
Klärry Karlsson tel 013 - 178991 e-post: klarry@svampklubben.org

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2010 ÄR 100 KRONOR PER FAMILJ.
MEDLEM BLIR MAN GENOM ATT SÄTTA IN AVGIFTEN PÅ SVAMPKLUBBENS 
PLUSGIROKONTO 484 17 57 – 0.

Linköpings svampklubb har en aktiv hemsida på Internet: svampklubben.org
På vår hemsida finns information, månadens notis, eventuella ändringar i programmet och rapporter 
över genomförda aktiviteter. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på e-brev med information.
 

mailto:klarry@svampklubben.org
mailto:anders@svampklubben.org

