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LINKÖPINGS SVAMPKLUBB 
HÖSTPROGRAM 2021 

 
 

 Fortfarande har vi ett virus och en pandemi som påverkar vår tillvaro.  

Vid våra svampexkursioner är vi utomhus och håller avstånd till varandra både när vi  

letar efter svamp och vid genomgångarna. Vid svamputställningarna och på nybörjarkur-

sen går det att hålla avstånd i lokalen. 

Eftersom både pandemi och väderlek kan förändra förutsättningarna för våra aktiviteter så 

ta för vana att titta på svampklubbens hemsida (www.svampklubben.org) eller kontakta den 

person som står som ansvarig. 

Start 
måndag  
23 aug 
19.00 

STUDIECIRKEL – Svampar som signalarter 

Många svampar har visat sig vara bra arter för att signalera värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. 
Naturskyddsföreningen i Linköping och Linköpings svampklubb ordnar även hösten 2021 en studiecir-
kel om svamp med inriktning på marklevande signalartssvampar i skogen. 
För den som är mest intresserad av matsvampar hänvisar vi istället till svampklubbens nybörjarkurs 
som startar den 30 augusti. 
Vi besöker intressanta miljöer i Linköpings närhet och avslutar sedan inomhus med att gå igenom 
fynden. Antalet träffar beror på svampsäsongens utveckling och äger huvudsakligen rum på vardags-
kvällar. 

 Cirkelstart: 23 augusti, kl. 19.00 på Linköpings Naturcentrum 
Ledare: Björn Ström och Magnus Källberg 
Kontaktperson: Björn Ström, tel.  073-314 75 46 eller mejl: 
bjorn_strom@telia.com 
Anmälan: Till Björn Ström enl. ovan eller kom till första träffen. 

Cirkeln är kostnadsfri för medlemmar i Svampklubben och Natur-
skyddsföreningen, övriga betalar 200 kronor.      

Start 
måndag 
30 aug 
17.00-
18.30 
 

SVAMPINFORMATION  och UTSTÄLLNING  
7 måndagar på Linköpings Naturcentrum 

Vi gör en utställning av de svampar, som vi har hittat under veckoslutet. 
Förutom att titta på de utställda exemplaren, kan du också ta med egna 
svampar och få hjälp med att artbestämma dem. 

Måndagarna 30 augusti, 6 september, 13 september, 20 september, 27 
september, 4 oktober och 11 oktober 

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum, kl. 17.00 - 18.30 
Ansvarig: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62 

Ingen anmälan, kostnadsfritt! 

Start 
måndag 
30 aug 
19.00-
20.45 

Lär dig känna igen svamparna!  NYBÖRJARKURS 

Brukar du bara plocka kantareller, men vill lära dig mer om goda matsvampar och hur man känner 
igen dem?  
Under 5 måndagar med start den 30 augusti går vi bl.a. igenom soppar och andra svampar utan ski-
vor, kremlor och riskor, champinjoner, olika förväxlingssvampar och giftsvampar. 

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum, kl. 19.00 - 20.45 
Ansvarig och information: Monica Andersson, tel. 070-554 18 12 
Anmälan: Till Monica Andersson via telefon eller e-post: monica@svampklubben.org 

Kostnad: För hela kursen 200 kr för medlemmar i Linköpings svampklubb, 300 kr för övriga.    

http://www.svampklubben.org/
mailto:bjorn_strom@telia.com
mailto:monica@svampklubben.org
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Onsdag 
1 sep 
17.30 
 

HÖSTENS FÖRSTA SVAMPUTFLYKT 

Detta är höstens första organiserade svamputflykt – och det är alltid lika spännande att se vad vi kan 
hitta i markerna! Vi plockar all slags svamp, oavsett om den är ätlig eller ej, för att fräscha upp våra 
kunskaper inför säsongen. Ta med ”svampögonen” och korg eller papperskasse att plocka i!  

Samlingsplats och tid: Vidingsjö motionscentrum kl. 17.30, på parkeringen närmast anläggningen. 
Ansvarig: Monica Andersson, tel. 070-554 18 12 

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

Söndag 
5 sep 
10.00 

SVAMPUTFLYKT – Svampens dag 

Vi firar Svampens dag, som är ett gemensamt nordiskt arrangemang den första söndagen i septem-
ber, genom att ge oss ut i svampmarkerna och se vad vi kan finna. Precis som många gånger förr ger 
vi oss av till Ullstämmaskogen. Vi plockar all slags svamp för att öka på kunskaperna. Ta med svamp-
korg eller papperskasse att plocka i! 

Samlingsplats och tid: Parkeringsplatsen vid Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.00.  
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km. Sväng väns-
ter mot Ullstämmaskogens naturreservat. Alternativt nås området via cykelvägen från Morgongatan. 
Ansvariga: Ulla Hodges, tel. 073-157 21 83 och Annette Lundborg, tel. 070-275 79 70  

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

Tisdag 
7 sep 
17.30 
 

SVAMPUTFLYKT TILL TINNERÖ 

I Tinnerö skog med löv- och barrskog kan man hitta många spännande svampar. Trots att de tillhör 
samma art och växer på samma ställe kan de se väldigt olika ut. Ta med korg eller papperskasse. 

Samlingsplats och tid: Parkeringen vid Röda bron, kl. 17.30, precis vid avfarten till Rosenkällasjön 
Ansvariga: Johan Vestergren, tel. 013-12 88 62 och Ulf Samuelsson, tel. 070-561 05 22 

Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr! 

Söndag  
12 sep 
10.00 

 

SVAMPUTFLYKT till Ullstämmaskogen, anordnad av Linköpings kommun 

Ta chansen att följa med Magnus Källberg och Ulla Hodges ut i Ullstämmaskogens svamprika marker 
för att lära mer om både udda och vanliga, giftiga och ätliga svampar. 

Plats och tid: Parkeringsplatsen vid Ullstämmaskogens naturreservat, kl. 10.00.  
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km. Sväng väns-
ter mot Ullstämmaskogens naturreservat. Alternativt nås området via cykelvägen från Morgongatan. 
Information: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62 och Ulla Hodges, tel. 073-157 21 83 

Kostnad: 20 kr för alla! 

Söndag 
12 sep 
14.00 
 

SVAMPTUR SPECIELLT FÖR BARN, anordnad av Linköpings kommun 

Först visar Magnus och Ulla ett antal svampar som kan finnas i skogen just nu och som är lätta att 
känna igen. Sedan börjar den stora svampjakten för att försöka hitta svamparna. Och man finner sä-
kert också andra svampar som ser spännande ut! 

Plats och tid: Parkeringen vid Ullstämmaskogens naturreservat, kl. 14.00. Vägbeskrivning se ovan! 
Information och föranmälan: Ulla Hodges, tel. 073-157 21 83 

Kostnad: 20 kr för alla! 

Tisdag 
14 sep 
17.30 
 

SVAMPUTFLYKT i Rydskogen, anordnad av Linköpings kommun 

Följ med svampkännarna Magnus Källberg och Ulla Hodges på en tur i Rydskogen och lär känna när-
naturens olika svampar! Vanliga och mindre vanliga, ätliga och oätliga. 

Samling: Parkeringen till Rydskogens motionscentrum. 
Ansvariga: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62 och Ulla Hodges, tel. 073-157 21 83 

Kostnad: 20 kr för alla! 

Onsdag 
22 sep 
17.30 

SVAMPUTFLYKT till Lilla Aska 

Öster om kyrkogården i Lilla Aska finns bra skogsområden med både löv- och barrskog och här kan 
det finnas svamp även om hösten har varit torr. Ta med korg eller papperskasse att plocka i! 
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Samlingsplats och tid: Parkeringen vid Lilla Aska griftegård, första infarten till griftegården när man 
kommer från Stora Aska, kl. 17.30 
Ansvariga: Johan Vestergren, tel. 013-12 88 62 och Ulf Samuelsson, tel. 070-561 05 22 

Kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem 20 kr 

OBS!! 
Lördag 
2 okt 
10.00 
 
 
 

SVAMPUTFLYKT – Sena höstsvampar I 

Kom med på svamputflykt – för senhösten bjuder ofta på en mångfald av arter. Det brukar vara en 
fröjd att vistas i skog och mark så här års. Vi beger oss till Hellgrens hage i Malmslätt. Här finns både 
löv- och barrskog och en hel del blöta partier. Ta med korg eller papperskasse att plocka i! 

Samlingsplats och tid: Vid parkeringen till fotbollsplanerna vid Hellgrens hage, kl. 10.00 
Ansvariga: Johan Vestergren, tel. 013-12 88 62 och Ulf Samuelsson, tel. 070-561 05 22 

Kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem 20 kr 

Söndag 
17 okt 
10.00 

SVAMPUTFLYKT – Sena höstsvampar II 

Om inte kyla och frost kommer tidigt, kan senhösten bjuda på många annorlunda och läckra 
svamparter – inte bara trattkantareller. Vi åker till ett av svampklubbens favoritställen – Ullstämma-
skogens naturreservat – och hoppas på många spännande fynd! Ta med korg eller papperskasse! 

Glöm inte att kontakta ansvariga för utflykten, eftersom en utflykt så här sent på hösten kanske 
måste ställas in på grund av frost.  

Samlingsplats och tid: Parkeringsplatsen vid Ullstämmaskogens naturreservat, kl. 10.00.  
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör cirka 3 km. Sväng 
vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Tag alternativt cykelvägen från Morgongatan. 
Ansvariga: Monica Andersson, tel. 070-554 18 12 och Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62  

Kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem 20 kr! 

Tisdag 
23 nov 
18.30 

HÖSTTRÄFF  

Vi avslutar höstens svampsäsong med att minnas hösten som varit med alla spännande utflykter 
runt Linköping och olika arrangemang på andra håll. Vi tittar på bilder, pratar svampminnen och har 
trevligt tillsammans. 

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum, kl. 18.30 
Ansvarig: Monica Andersson, tel. 070-554 18 12 

Kostnadsfritt  

Svampkurs fredag 10 - söndag 12 september på Åkerby Herrgård, Nora 

Kom med på en svampweekend i svampriket Bergslagen! 
Få härliga upplevelser, nya kunskaper, bli inspirerad, ta med svamp hem! 
 
Fredag: 17.00 - Ankomst, incheckning, 18.30 middag, info om helgen. 
Lördag: 08.00 frukost, 09.00-11.00 fri svampplockning, 12.30 Lunch samt ge-
nomgång av svampfynd, 14.00-16.00 svampplockning, 16.00-18.00 Samling 
och genomgång, information om goda matsvampar, tips om förvaring, mat-
lagning och kännetecken på giftiga svampar, 19.00 svampmåltid. 
Söndag: 08.00 frukost, 09.00-10.00 repetition, 10.00-12.00 svampplockning, 12.30 Samling och genomgång av 
plockad svamp, 13.00 lunch, 14.00 Avslutning och hemresa. 
 
Kostnad: Helpension 1900 kr/person för logi i dubbelrum, fredag - söndag. Enkelrumstillägg 200 kr/natt. 
Priset inkluderar alltså 2 övernattningar, 2 middagar, 2 luncher, 4 kaffe med hembakt, samt aktiviteter enligt 
programmet 

För mer information kontakta svampkursansvarig, Åkerby Herrgårds ägare och VD,  
Anna-Lena Persson, tel. 070-696 06 01, e-post: anna-lena@alpab.se  

Om du är intresserad så anmäl dig direkt till Anna-Lena Persson. 

Ingen gemensam resa eller samåkning ordnas från Linköping av svampklubben. 

mailto:anna-lena@alpab.se
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Vi i styrelsen är 
 

    
Ulf Monica Johan Magnus 

   
Ulla Klärry Annette 

 

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna: 
Ordförande: Monica Andersson tel. 070-554 18 12 e-post: monica@svampklubben.org 
Vice ordförande: Johan Vestergren tel. 013-12 88 62 e-post: johan@svampklubben.org 
Kassör: Magnus Källberg tel. 070-937 13 62 e-post: magnus@svampklubben.org 
Sekreterare: Ulf Samuelsson tel. 070-561 05 22 e-post: ulf@svampklubben.org 
Ledamöter Annette Lundborg tel. 070-275 79 70 e-post: annette@svampklubben.org 
 Klärry Karlsson tel. 070-547 33 94 e-post: klarry@svampklubben.org 
 Ulla Hodges tel. 073-157 21 83 e-post: ulla@svampklubben.org 

 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2021 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: www.svampklubben.org 
På vår hemsida finns information, månadens notis, eventuella ändringar i programmet och rapporter över genom-

förda aktiviteter. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på e-brev med information.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svampklubben och GDPR, den nya dataskyddsförordningen 
Svampklubbens regler för medlemsregistret finns tillgängliga på internet: 

http://svampklubben.org/GDPR_regler.pdf 

mailto:monica@svampklubben.org
mailto:johan@svampklubben.org
mailto:magnus@svampklubben.org
mailto:ulf@svampklubben.org
mailto:annette@svampklubben.org
mailto:klarry@svampklubben.org
mailto:ulla@svampklubben.org
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