SEF-mötet 2003

Ent. Tidskr. 124 (2003)

Svenska entomologmötet i Degeberga 27-29/6 2003
Observera det nya datumet!!
Årets entomologmöte kommer att hållas i det natursköna östra Skåne med Degeberga som bas för
årsmötesförhandlingar, föredrag och exkursioner. Degerberga ligger ca 1,5 mil söder om Kristianstad.
På grund av en olycklig dubbelbokning i Degeberga stugby har vi tvingats ändra datum till
27-29 juni. Detaljerat program skickas till anmälda personer i god tid före mötet.
Logi
Degeberga stugby erbjuder logi i friliggande stugor om 42,5 kvm med sovplats för högst 6 personer. Stugorna innehåller allrum, två sovrum, pentry för självhushåll och toalett. I allrummet ingår
TV och braskamin samt utdragssoffa med sovplats för två personer. I varje sovrum finns en våningssäng med plats för två personer. Till bäddplatserna finns filtar och kudde - örngott, lakan
och handdukar medtages. Pentryt är utrustat med
kylskåp, kokplatta, mikrovågsugn alt. vanlig ugn
och porslin. Toaletten omfattar WC, tvättfat och
dusch.
Pris per stuga: 675 kr/dygn, dvs. 1 350 kr för
entomologmötets två övernattningar. Kostnaden
fördelas på antalet boende i respektive stuga.
Tillträde fredag 27/6 kl. 15 och avlämning sö
29/6 kl. 11.

Förtäring
I stugorna finns möjlighet till självhushåll, men
för dem som vill ”sätta sig till dukat bord” erbjuder Forsakarsgården (ca 300 m från stugbyn) frukost/lunch/middag.
Priser:
Frukost 50 kr/person
Lunch 65 kr/person
Middag 85 kr/person (före kl. 18), 95 kr/person (kl. 18-19), 115 kr/person (efter kl. 19).
Anmälan
Anmäl dig till:
Per Douwes
Zoologen
Helgonavägen 3
223 62 Lund
e-post: per.douwes@cob.lu.se
När du anmält dig får du lite mer detaljerad information samt en talong där du kan lämna önskemål om logi/förtäring
Anmälningsavgiften är 100 kr och inbetalas
till Entomologiska Sällskapet i Lund på pg
99339 - 4.
Senast 2 maj* vill vi ha din anmälan och anmälningsavgift.
*) Eftersom ET inte kommer ut förrän mot slutet
av maj antar redaktionen att det går att anmäla sig
även senare.
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