
 SVAMPKONSULENTERNAS RIKSTRÄFF 2022

Välkomna till svampkonsulenternas riksträff 30/9–2/10 2022

Vi ses i Ronneby Brunn 
och natursköna Blekinge!

1 Betala deltagar-
avgiften 400 kr till 

Svampkonsulenternas 
riksförbunds plusgiro 
48 67 55-2 eller swisha 
1236055099. Ange ”Riks-
träff 2022” och ditt namn 
vid betalningen.

2 Beställ mat (t.ex. 
paketpris för helgen: 

765 kr). Mejla dina 
önskemål till Therese  
i arrangörs gruppen  
(se adress nedan till 
höger). Maten betalas  
vid ankomst.

3 Boka boende. Olika 
alternativ: Ronneby 

Brunnshotell, Vandrar-
hem, Villa Vesta eller 
ställplats för husbil/hus-
vagn. (Boende på hotellet 
betalas vid ankomst.)
Vi samlas på fredagen 
kl 15.00 och avslutar  
på söndagen kl 12.00.

Ur programmet:
	• Är jord gjord av svamp? Föredrag av Håkan Wallander, 
professor i mikrobiolologisk ekologi i Lund, författare till 
”Jord – funderingar kring grunden för vår tillvaro”.

	• Matsvamparnas historia – nedslag och utvikningar 
från 1600-talet till nutid. Föredrag av Anders Hirell, 
svampkonsulent, Årets svampkonsulent 2014, författare 
till största svenska verket i detta ämne.

	• Ronneby Brunn – glimtar från brunns livet genom 
tiderna på en av landets ledande kurorter. Föredrag 
av Tommy Nilsson, fotograf och skildrare av Blekinges 
natur och kultur.

	• Exkursioner till svamprika naturområden, där vi räknar 
med att hitta många svampar som trivs med ek och 
andra ädellövträd. Vi får hjälp av lokala svampkännare.

	• Artgenomgång
	• Artprov för dem som vill.
	• Lotteri (priser tas tacksamt emot).

OBS! 
Utförlig information finns 
i Sporaden nr 1–2022 och 
på interna sidorna på 
förbundets webbplats:  
www.svampkonsulent.se.

Har du frågor? 
Kontakta oss i arrangörsgruppen: 
Helena Lindgren: stoltafjellan@gmail.com
Therese Hellberg: therese.hellberg@gmail.com
Anne-Karin Mikonaho: annekarinmikonaho@gmail.com
Dicte Helmersson: dicte@telia.com, 070-659 22 24

NU (eller senast 1 augusti) är det dags att göra en definitiv anmälan. 
Det gäller även dig som tidigare skickat in intresse anmälan.
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