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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED FÖRENINGEN STATION LINNÉ 27 APRIL KLOCKAN 13 

Årsmötet äger rum på Ölands folkhögskola i Strömstedtssalen i gula huvudbyggnaden. Anmäl gärna närvaro. 

Efter årsmötet - ca klockan 14 - föreläsning av Mattias Forshage, som är en ledande insektsforskare från 

Naturhistoriska Riksmuseet och som vi är mycket stolta över att ha med i vårt stall. 

 

VEM BLIR PARASITERAD? 

Naturintresserade vet att det finns jättemånga olika parasitsteklar (och parasitflugor). Men har alla insekter sina 

insektparasitoider? Eftersom man vet att även parasitoider har parasitoider (s k hyperparasitoider) – innebär inte det 

i så fall att antalet parasitoidarter blir oändligt? Eller är det så att vissa insekter attraherar fler parasitoider, medan 

andra går fria? Mattias Forshage har räknat på vilka insekter som föder flest (och intressantast) parasitoider, och 

resonerar kring orsakerna. 

VAD HÄNDER PÅ STATION LINNÈ ÄR NU EN HÖGST BERÄTTIGAD FRÅGA! 

Blir det tid över mellan årsmötet och föreläsningen berättar vi då eller så tar vi det efter föreläsningen. Den som är 

nyfiken på att se hur de stora ombyggnaderna går är sen välkommen att titta in på stationen. 

 
DAGS ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN 

Medlem 100:-, student 60:-, stödmedlem 500:-. (Medstiftare och Gynnare gratis). 

Bankgiro 254-8246 eller Swish 123 377 01 04. 

 

 

INSAMLING/FINANSIERING AV VÅRT NÄSTA STEG I UTVECKLING AV STATIONEN 

Tack vare små och stora gåvor har vi kunnat köpa till mark och byggt en trafiksäker bättre in- och utfart. 

Nu fortsätter vi med upprustning av södra flygelbyggnaden där det blir större butik, ett café, nytt kontor och ett mer 

ändamålsenligt och nytt kök. Utbyggnad av fler logimöjligheter närmar sig från tanke till handling. 

Vill du bidra till denna utveckling så finns ett särskilt bankgiro- och Swishkonto för det. 

Bankgiro 673-1426 eller Swish 123 635 94 00. 

 

 

VÅRT SOMMARPROGRAM 

Nästa utskick till medlemmarna blir ett pappersutskick med det tryckta sommarprogrammet. Men du ser också årets 

program och om våra vandringsleder under knappen Naturupplevelser på vår hemsida. 

 

                    OBS - OBS! Passa på att beställa feromoner före 31 mars så gör vi en gemensam beställning för alla. 
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