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Inbjudan till svenskt entomologmöte 2016

Tjugosjunde svenska Entomologmötet
Östergötland, Norrköping, Norrkrog 1-3 juli 2016
Entomologiska föreningen i Östergötland bjuder
in till årets årsmöte. Det kommer förläggas till
Stegborgsgården (http://stegeborgsgarden.se/)
vid Norrkrog ca 33 km SO om Norrköping. Anläggningen ligger i en dalgång med omgivningar
som domineras av bergsbranter som vetter mot
söder ner mot vattnet i Slätbaken. Dessa är delvis skyddade som naturreservat och är klädda
med gamla tallar och ekar samt en mycket rik
och värmegynnad flora och fauna. Inom räckhåll
finns flera av länets pärlor för den lägre faunan,
så som Stegeborgs slott, Herrborums herrgård,
öarna Djursö och Eknön.
Preliminärt program:

Fredag 1 juli: Incheckning från 16.00. Kvällsmingel,
kvällsmacka, föreläsning om Eknön med naturbilder från 1920-talet mm (Lars Hedenström m.fl.)
och nattfångst med lampor etc. Dispens för insamling i närliggande reservat kommer sökas från
Länsstyrelsen.
Lördag 2 juli: 09.00-16.00 Exkursioner till olika
närbelägna intressanta insektslokaler.
17.00-18.30 Årsmöte
19.00- Middag följt av utom- och inomhusaktiviteter
Söndag 3 juli: 07.30 Frukost och utcheckning.
08.30-16.00 Exkursion till Eknöns naturreservat.
Obs! Båttransport.

Måltider mm: Frukost, fältluncher på lördag
och söndag samt kvällsfika fredag och middag
lördag). Kostnad 500kr

Söndagens exkursionsmål, Eknön, fotograferad 1929. Fler
bilder på sid. 50.
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Boende: Vandrarhemsstandard (medtag sängkläder) i 3-4 bädds rum på Stegeborgsgården
300-425 kr/natt (exkl sängkläder). Det finns
möjlighet att tälta eller ställa upp husvagn/husbil.
Kontakta själv Stegeborgsgården. För hotellstandard hänvisas till Stegeborgs egendom: http://
www.stegeborg.se/hot_rum.php
Anmälan och betalning: Senast den 15 maj
2016 per e-post till Björn Ström: bjost736@student.liu.se (uppge namn på personer du vill sova
med och ev. allergier) och sätt samtidigt in 200
kr i anmälningsavgift på föreningens Postgiro:
4963459-5. Total kostnad för logi och transporter
vid exkursionerna mm, beräknas hamna på 11001350 kr beroende på boendeform. (Obs! Östgötaföreningen bjuder på båttransporten). Sista
betalningsdag för hela beloppet är 1 juni.
Hitta till Stegeborgsgården: Enklast är att
köra till Söderköping och där ta av mot Sankta
Anna. Följ skyltning mot Stegeborg och därifrån ta bilfärjan över viken till norra stranden där
Stegeborgsgården ligger.
Information: Mer information läggs ut
på:http://www.ostgotaentomologerna.se/about/
Frågor om mötet besvaras av Björn Ström (013103451, bjost736@student.liu.se), Jan Axelsson
011-173615, ide.axe@brevet.nu ) och Nicklas
Jansson (070-5534944, nicja@ifm.liu.se ).
Varmt välkomna!
Entomologiska föreningen i Östergötland

Stegeborgsgården.

