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LINKÖPINGS SVAMPKLUBB
  

VÅRPROGRAM 2020 

 
 

 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. 

Tisdag 
11 februari 
18.30 
 

Vilka svampar vågar jag äta? 

Lär dig mer om våra vanligaste svampar, tillagningstips, förväxlingsarter och hur du undviker 
oätliga och giftiga svampar. 
Bildspel och temakväll med Tommy Svensson, vår välkände medarbetare och svampexpert. 

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

Ingen anmälan – kostnadsfritt 

Tisdag 
17 mars 
18.30 

Bildvisning och ÅRSMÖTE i Linköpings svampklubb 

Vi hoppas att så många som möjligt kommer till årsmötet för att ta del av 
klubbens verksamhet och för att påverka den.  
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer vi att frossa i bilder 
tagna under olika svampaktiviteter under 2019.  

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

Ingen anmälan - kostnadsfritt 

Inställt! 
Söndag 
5 april 
10.30 

INSTÄLLT! Bombmurkelutflykten inställd, inga bombmurklor siktade i vår 

Bombmurklan är en av de fem fridlysta svamparna i Sverige! Den kan visa sig redan i januari men 
många gånger betydligt senare. Vid förra årets utflykt såg vi flera fina fruktkroppar. Vi åker ut till 
den kända lokalen i Linghem och ser om vi kan hitta någon av de sällsynta svamparna. 

Plats och tid: Kl. 10.00 på parkeringen vid Naturcentrum för samåkning eller kl. 10.30 vid 
parkeringen till Linghems motionsspår. 
Observera att utflykten kan behöva flyttas beroende på möjligheten att hitta svampen. Titta på 
hemsidan eller ring till ansvarig för utflykten. 
Ansvarig: Magnus Källberg, tel. 070-937 13 62 

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

Inställt! 
Tisdag 
21 april 
18.30 

 

INSTÄLLT på grund av coronasmittan 
Hur farliga är våra svenska svampar? 

Välkommen till en kväll där vi bekantar oss med våra giftigaste 
svampar. 
Vi får höra om vad man gör om man misstänker att man blivit 
svampförgiftad, hur gifterna fungerar i kroppen och vilka skador 
de kan ge! 
Vår föredragshållare Peter Hultén är farmakolog och 
legitimerad apotekare och arbetar på 
Giftinformationscentralen, GIC, i Stockholm. 

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

Ingen föranmälan, kostnadsfritt 
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Inställt 
Söndag 
17 maj 
10.00 

INSTÄLLT bl.a. på grund av coronasmittan 
Kom med och leta vårens läckerheter! 

Vi har ställt in vårens utflykt för att leta efter vårmusseroner. Dels har vi ännu (11 maj) inte hittat 
några svampar på de ställen som vi vanligen besöker, dels pga. smittrisken. Men om det kommer 
regn kan det komma svampar. Lycka till med eget letande! Några av de ställen vi har brukat besöka 
är gräsmattorna vid Åleryds sjukhem, gräsmattorna i Vidingsjö, gräsmattorna vid Slöjdgatan, 
gräsmarker i och nära Vallarondellen.  

 

 

 

HÖSTSTART 2020 

Start 
Måndag  
17 augusti 
19.00 

STUDIECIRKEL – signalarter 

Många svampar har visat sig vara bra arter för att signalera värdefulla skogar ur 
naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen och Linköpings svampklubb ordnar även hösten 2020 
en studiecirkel om svamp med inriktning på marklevande signalartssvampar i skogen. 
För den som är mest intresserad av matsvampar hänvisar vi till svampklubbens nybörjarkurs som 
startar den 24 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 
vardagskvällar. 

Cirkelstart: 17 augusti, kl. 19.00 på 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. 

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

Start 
Måndag 
24 augusti 
17.00-
18.30 
 

SVAMPINFORMATION och UTSTÄLLNING 
7 måndagar på 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 24 augusti, 31 augusti, 7 september, 14 september, 21 september, 28 september och 
5 oktober. 

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

Ingen anmälan, kostnadsfritt! 

Start 
Måndag 
24 augusti 
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?  
Vi går bl.a. igenom soppar och andra svampar utan skivor, kremlor och 
riskor, champinjoner, olika förväxlingssvampar och giftsvampar under 5 
måndagar med start den 24 augusti. 

Plats och tid: 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, 300 kr för övriga. 

mailto:monica@svampklubben.org
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Onsdag 
26 augusti  
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 svampkorg eller papperskasse att 
plocka i! 

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum, kl. 17.30 
Ansvariga: Monica Andersson, tel. 070-554 18 12 och Johan Vestergren, tel. 013-12 88 62  

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

Söndag 6 
september 
10.00 

SVAMPUTFLYKT – Svampens dag 

Vi firar ”Svampens dag” genom att bege 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.  
Aktiviteten är lämplig för barnfamiljer! 

Samlingsplats och tid: Parkeringen vid Ullstämmaskogens naturreservat, kl. 10.00  
Ansvarig: Ulla Hodges, tel. 073-157 21 83 

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

 

 

  

Anmäl dig redan nu till den populära 
 
Svampplockarhelgen i herrgårdsmiljö 
på Åkerby Herrgård, Nora 
 
Deltagare tidigare år har varit helnöjda! 
 
Lördag 12 september - söndag 13 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 1350 kr/person för svampklubbens medlemmar, 1450 kr för övriga. 
Priset inkluderar logi, luncher, kaffe, svampgourmetmåltid, svampguidning, kreativ  
matlagning och upplevelser. 

För mer information kontakta Anna-Lena Persson, tel. 070-696 06 01 
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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: Ulla Hodges tel. 073-157 21 83 e-post: ulla@svampklubben.org 
 Annette Lundborg tel. 070-275 79 70 e-post: annette@svampklubben.org 
 Klärry Karlsson tel. 070-547 33 94 e-post: klarry@svampklubben.org 

 

 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2020 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. 
 

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

