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Möte och boende är på Bunge vandarhem i ut-
kanten på Fårösund som ligger på norra Gotland.

Fredag 4 augusti på kvällen startar vi med in-
formation om arbetet för en ny nationalpark på 
norra Gotland. Senare på kvällen blir det natt-
lysning i flera olika naturmiljöer i närheten. 

Lördagen disponeras i övrigt för olika aktiv-
iteter som Sveriges Entomologiska Förening an-
svarar för. 

På söndagen planerar vi exkursioner på 
norra Gotland. Vi planerar också en guidning i 
det kommunala naturreservatet Södra hällarna i 
Visby, ett stenkast från färjeläget. På Södra häl-
larna finns bland annat specialanpassningar för 
att gynna marklevande solitärbin.

Mer info med definitivt program sänds ut till 
deltagarna senare under sommaren. 

Priset per person för boendet två nätter, som 
också innefattar alla måltider (fredag kväll – 
söndag lunch) är 1000 kr (per tält, husbil eller 
husvagn), 1300 kr per person i delat rum (van-
drarhem), 1500 kr per person i eget rum (van-

drarhem), 1700 kr per person (högre standard), 3 
000 kr (familjerum för 2 vx+ 2 barn), 600 kr per 
person för deltagande utan boende men inklusive 
måltider utom frukostar.

Grupprabatt för mötesdeltagarna finns på 
Destination Gotlands färjor (varierande i stor-
lek beroende av vilka avgångar du väljer, vissa 
avgångar 0 %). Bokningskod får du vid anmälan.

Information finns på Gotlands Entomolo-
giska Förenings hemsida www.korkmacken.se. 
Frågor och anmälan sker via e-post till em2017@
korkmacken.se eller via telefon 0702- 16 06 57 
(Anders Lekander). Anmälan ska göras senast 
11 juni 2017. Tänk på att färjor och flyg under 
sommartid ofta är fullbokade. Det är klokt att 
boka i god tid. Betalning görs till bankgiro 
309-4430.

Välkomna!
Gotlands Entomologiska 
Förening
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