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Prenumeration på Entomologisk Tidskrift 2012
De flesta prenumeranter har när detta häfte kom-
mer ut betalat sin prenumeration för 2012. Det 
är dock (som vanligt) uppenbart att inte så få 
har glömt bort. alla som prenumererade i fjol får 
dock detta häfte, vilket gör att vi har möjlighet 
att påminna om inbetalning av årets prenumera-
tion här. Gör det så snart som möjligt så kan 
vi spara arbete och porto genom att minimera 
antalet påminnelsebrev att sända ut inför nästa 
nummer.

avgiften för 2012 är 350 kr (inom sverige) 
och den betalas på plusgiro 6 60 47-2. Mer in-

formation om prenumerationspriser, konton etc 
finns på frampärmens insida. Glöm inte att se till 
att avsändare finns på inbetalningarna.

Vi kan utlova mycket trevlig läsning också 
under detta år. Även om vi inte har något ex-
tranummer att bjuda på kommer det bli många 
sidor eftersom det finns mycket manus på gång. 
Tyvärr beror det delvis på en viss eftersläpning i 
redaktionsarbetet som blivit p.g.a. det extra jobb 
de två extranumren 2010 och 2011 inneburit.

Kassören & distributören

i berättelsen från sEFmötet, sid 165-166 i num-
mer 3 av ET för 2011 kan man läsa om “skal-
grusbankarna runt kurödflugor och herbivora 
skalbaggar”, vilket har fått en del läsare att un-
dra. Det är inte fråga om en ny insektsgrupp och 
inte ens någon långsökt västsvensk ordvits utan 
ett rent tryckfel. Två rader har fallit bakom en av 

bilderna och det borde ha stått:
“här finns till exempel skalgrusbankarna runt 

kuröd-Bräcke-samneröd som är en riktig hot-
spot för torrängsarter såsom fjärilar, gaddstek-
lar, blomflugor och herbivora skalbaggar.”
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