
                      
                                

  Inbjudan Svampmatlagningskurs 25-27/3 
 

 
 

KURSBESKRIVNING: Kursen innehåller föreläsningar fredag och söndag, som ger 
grundläggande kunskaper i HACCP, mikroorganismer, lagstiftning, hantering av 

svamp, förpackningar, opasslig svamp och dess konsekvenser. Samtliga föreläsningar 
kommer att hållas i Vuxenskolans lokaler. Lördagen ägnas åt praktisk matlagning  

under ledning av japansk kock, med tonvikt på det asiatiska köket. Tillagning kommer 
att ske med både skogsplockad och odlad svamp. Lördag afton tillreder vi en  

gemensam middagsbuffé på samtliga maträtter. Detaljerat program kommer senare. 

 
NÄR: Fredag den 25 mars kl. 13.00 – Söndag den 27 mars 2020  kl. 13.00. 

 
VAR: Kursens teoridel hålls i Vuxenskolans lokaler,  Kanalgatan 41 B i Skellefteå.  

Den praktiska matlagningen sker i Lejonströmsskolans hemkunskapslokal,  
Skolvägen 2 i Skellefteå. 

 
BOENDE: Bed&Breakfast Gränden, Magasinsgränd 4 i Skellefteå. 

 
KURSAVGIFT: Medlem 795:- Icke medlem 1590:- 

Begränsat antal deltagare till denna kurs. ”Först till kvarn” gäller. 
 
 

ÖVRIG INFO: Bokning av rummen görs via e-post till: annalena0910@gmail.com. 
Några enkelrum finns förhandsbokade 25-27 mars, ”först till kvarn” gäller!  
Kostnad för enkelrum per natt: 595:- enklare frukost och sänglinne ingår.  
Fullt utrustat kök finns tillgängligt för tillagning och förvaring av egen mat.  

Toaletter och duschar finns  i korridoren. Ett fåtal parkeringsplatser finns i anslutning 
till boendet, i övrigt hänvisas till parkeringshus i närheten.  

Boendet är befintligt ett stenkast ifrån Vuxenskolans lokaler. 
 

ANMÄLAN: Skicka e-post till: info@svampkonsulentnorr.se senast den 4 mars 2022. 
Betalning av kursavgift ska ske samtidigt med kursanmälan till  

bankgiro: 5704 – 6070 eller via Swish 123 643 2496.   
Anmälan registreras i den ordning de kommer in samt att inbetalning av kursavgift 

samtidigt har kommit in på kontot. Frågor eller mer information, kontakta Anna-Lena 
Lindqvist,  e-post: annalena0910@gmail.com eller telefon: 070 – 59 129 80. 

 

Kursen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller inför genomförandet.  

Vid inställd kurs p.g.a. ökad smittspridning återbetalas inbetald avgift. Vi förutsätter 
att samtliga kursdeltagare är vaccinerade enl. de rekommendationer som ges.  

 
Välkommen med din anmälan! 

 
Per-Axel Karlsson, ordf. Svampkonsulent Norr 
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