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 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. 

Fredag 
28 februari 
18.30 

Vaxskivlingar 

Ellen Larsson visar bilder och berättar om vaxskivlingar. Ellen är ordförande i Sveriges 
Mykologiska Förening och är en av initiativtagarna till projektet ”Vaxvakt” som har 
till syfte att öka kunskapen om våra vaxskivlingar. 

Plats och tid: Naturcentrum kl. 18.30 
Ansvariga: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45, Magnus Källberg, tel. 0709 - 371 362 

Ingen anmälan - kostnadsfritt 

Onsdag 
19 mars 
18.30 
 

Champinjonodling 
samt 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. Vi planerar även att auktionera ut ett antal 
svampböcker från vårt bibliotek. Kom och fynda! 
 
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna får vi höra 
champinjonodlaren Anders Davidsson från Skrivargården i Normlösa berätta om hur 
det är att bedriva champinjonodling i Sverige idag. 

Plats och tid: Naturcentrum kl. 18.30  
Ansvarig och information: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45 

Kostnadsfritt  

Söndag 
27 april 
10.00 

SVAMPUTFLYKT I REPRIS – Vi tittar på vedsvampar! 

Följ med ut på en annorlunda svamppromenad och upptäck en helt ny värld av 
vackra svampar, som växer på träd, stubbar och pinnar och som vi oftast går förbi 
utan att se! 
Vi går längs motionsspåret i Sturefors och gör kortare utvikningar in i skogen. Ta på 
oömma skor. 

Plats och tid: Samling vid ICA-butikens parkeringsplats i Sturefors, kl. 10.00 
Ansvarig: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45 

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



 

Start 
Måndag 
18 augusti 
17.00-18.30 
 

SVAMPUTSTÄLLNING – 7 måndagar på Naturcentrum 

Vi gör en utställning av de svampar, som vi har hittat under veckoslutet. Förutom att 
titta på de svampar som andra har funnit, kan du ta med egna fynd och få hjälp med 
att artbestämma dem. 
Måndagarna 18 augusti, 25 augusti, 1 september, 8 september, 15 september, 22 
och 29 september. 

Plats och tid: Naturcentrum, kl. 17.00 - 18.30 
Ansvarig och information: Magnus Källberg, tel. 0709 - 371 362 

Ingen anmälan, kostnadsfritt! 

Start 
Måndag  
18 augusti 
19.00 

STUDIECIRKEL – signalarter 

Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur 
naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen och Linköpings Svampklubb ordnar 
även hösten 2014 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i 
skogen. 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 vardagskvällar. 

Cirkelstart: 18 augusti, kl. 19.00 på Naturcentrum 
Ledare: Björn Ström och Magnus Källberg 
Kontaktperson: Björn Ström, 013 - 10 34 51 eller 073 - 314 75 46 
Anmälan: Till Björn Ström enl. ovan eller kom till första träffen. 

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

Torsdag 
21 augusti 
17.30 

SVAMPUTFLYKT – höstens första! 

Säsongens första svamputflykt – och 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, vid bortre delen av parkeringsplatsen, 
kl. 17.30 
Ansvariga: Klärry Karlsson, tel. 013 - 17 98 91 eller 0705 - 473 394 

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

Söndag 
1 juni 
14.00 

 

SVAMPUTFLYKT – Kom med och leta vårens läckerheter! 

Vi ger oss ut och letar efter en av vårens läckerheter - vårmusseron! Ta med 
svampkorg och matsäck! 
Eftersom vädrets makter styr svamptillgången och det är svårt att avgöra när 
vårmusseronerna dyker upp så kan datum för utflykten komma att ändras. Ring 
därför ansvariga eller titta på klubbens hemsida (www.svampklubben.org) några 
dagar innan utflykten. 

Plats och tid: Samling på Gamla Linköpings parkering, bortre delen vid 
informationstavlan, kl. 14.00. Samåkning i bilar till lämplig svampmark. 
Ansvariga: Ulla Hodges, tel. 013 - 16 44 65 eller 0731 - 572 183 och Magnus Källberg, 
tel. 0709 - 371 362 

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

http://www.svampklubben.org/


 

Start 
Måndag 
25 augusti 
19.00-20.45 

Lär dig nya svamparter!  NYBÖRJARKURS 

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 svampar utan skivor, 
kremlor och riskor, champinjoner och giftsvampar under 5 
måndagar med start den 25 augusti. 

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

Kostnad: För hela kursen 100 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.  

Onsdag 
27 augusti 
17.30 

SVAMPUTFLYKT 

Vi plockar så många olika svampar som möjligt för att få nya kunskaper och friska 
upp de gamla. Svampar kan se så olika ut även om de tillhör samma art och växer på 
samma ställe. Ta med svampkorg och fika. 

Plats och tid: Parkeringen vid Vidingsjös motionscentrum kl. 17.30. Samåkning till 
annan plats. 
Ansvarig: Johan Vestergren, tel. 013 - 12 88 62  

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

Söndag 
7 september 
10.00 

SVAMPUTFLYKT – SVAMPENS DAG 

Vi firar ”Svampens dag” genom att ge oss ut i svampmarkerna och se vad vi kan 
finna. Ta med svampkorg och matsäck! Det blir sedan svampmatlagning i skogen och 
provsmakning. Aktiviteten är extra lämplig för barnfamiljer! 

Samlingsplats och tid: Parkeringen för Ullstämmaskogens naturreservat kl 10.20 
eller vid Vidingsjös motionscentrum kl. 10.00 för samåkning till Ullstämmaskogen. 
Ansvariga: Ulla Hodges, tel. 013 - 16 44 65 eller 0731 - 572 183 och Mats Hafström, 
tel. 0703 - 744 275 

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

Anmäl dig redan nu till den populära 
 
Svampplockarhelgen i herrgårdsmiljö                         
på Åkerby Herrgård, Nora 
 
Lördag 13 september - söndag 14 september 
 
Kom med på en svampweekend till Åkerby Herrgård mitt i svampriket Bergslagen. 
På programmet står svampplockning, njutningsfulla upplevelser och 
svampmatlagning. En avkopplande weekend som också ger inspiration och 
nya kunskaper. 

Kostnad: Helpension 1200 kr/person för svampklubbens medlemmar, 1350 kr för övriga. 
Priset inkluderar logi, luncher, kaffe, svampgourmetmåltid, svampguidning, kreativ  
matlagning och upplevelser. 

För mer information kontakta Anna-Lena Persson, 0706 - 96 06 01 

mailto:monica@svampklubben.org


 
Vi i styrelsen är 

 

    
Magnus Monica Johan Mats 

    

   
Ulla Annette Klärry 

 
 
 
 

 

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna: 
 
Ordförande: Monica Andersson tel. 013 - 526 45 e-post: monica@svampklubben.org 
Kassör: Magnus Källberg tel. 013 - 10 56 64 e-post: magnus@svampklubben.org  
Sekreterare: Mats Hafström tel. 070 - 374 42 75  e-post: mats@svampklubben.org 
V. ordf.: Johan Vestergren tel. 013 - 12 88 62 e-post: johan@svampklubben.org 
 Annette Lundborg tel. 013 - 14 13 63 e-post: annette@svampklubben.org 
 Klärry Karlsson tel. 013 - 17 98 91 e-post: klarry@svampklubben.org 
 Ulla Hodges tel. 013 - 16 44 65 e-post: ulla@svampklubben.org 
 
 

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2014 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 genomförda aktiviteter. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på e-brev med information. 
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