
Deltagande på Sveriges Entomologiska förenings riksmöte 
Laxön, 12-14 juni, 2020.              

 
 
Namn: 
Adress: 
E-post: 
Mobilnr: 
Lokalförening: 
Ev faktureringsadress/fakturamärkning: 
 
 
Jag godkänner att mitt telefonnummer används i en sms-grupp,  
där information kan skickas ut, under mötet   _________________ 
 
Jag vill inte vara med i en sms-grupp   _________________ 
 
Deltagaravgift: 
Boende på Laxön eller Älvkarleby Fiskecamp – ange rumstyp vid anmälan (först till kvarnprincipen gäller) 
Boende (inkl lakan), ej lakan -50 kr. 
Logi (svit)   + Förplägnad fred-sön: 1500 kr (finns 1 svit) 
Logi (enkelrum)  + Förplägnad fred-sön: 1500 kr (totalt 4 rum) 
Logi (2-pers rum) + Förplägnad fred-sön: 1400 kr (totalt 4 rum) 
Logi (4-pers rum)  + Förplägnad fred-sön: 1400 kr (totalt 8 rum) 
Logi (6-pers rum)  + Förplägnad fred-sön: 1300 kr (totalt 1 rum) 
Logi (8-pers rum)  + Förplägnad fred-sön: 1200 kr (totalt 1 rum) 
 
Logi (4-bäddsstuga) Älvkarleby Fiskecamp + Förplägnad fred-sön: 1400 kr (totalt 7 stugor) 
 
Eget boende men deltar på mötet (inkl alla måltider) och exkursioner 
Förplägnad fred-sön: 900 kr 
 
Husbil ingår under eget boende och då gäller 900 kr för förplägnad fred-sön (inkl alla måltider) och exkursioner 
Ställplats för husbil finns vid närliggande Älvkarleby Turisthotell, 100 kr utan el/200 kr med el per natt.  
OBS! Ställplats går ej att förboka 
 
Särskilda önskemål: 
Önskar vegetarisk kost/övrigt _____________________________________________________________  
 
Anmälan och betalning skall ske – senast den 15 maj 2020 
 
Anmälan skickas via e-post till: thomas.perssonvinnersten@gmail.com 
 
Betalning sker till Plusgiro: 840514-4 (Entomologiska Föreningen i Uppland) – märk 
inbetalningen med ditt namn 
 
Kontakt: 
Har du frågor är du välkommen att kontakta: Thomas 070-572 76 05; Stefan 073-600 24 36 
 
All information om mötet kommer att finnas på hemsidan (www.insekteriuppland.se) samt skickas ut på  
e-post. Av hållbarhetsaspekter kommer minimalt med utskrivet material att finnas under själva mötet. 

 Entomologiska Föreningen i Uppland c/o Stefan Eriksson, Järsta LUGNET 141 
 743 93 VATTHOLMA 
 Tel: 073-600 24 36 

e-post: stefaneriksson@eurofins.se 

http://www.insekteriuppland.se/

	Namn: 
	Adress: 
	Epost: 
	Mobilnr: 
	Lokalförening: 
	Ev faktureringsadressfakturamärkningRow1: 
	Önskar vegetarisk kostövrigt: 
	Group13: Off
	Group12: Off


