
	

 
Entomologiska Föreningen i Stockholm, program för våren 2018 
 
Våra sammanträden äger rum på Naturhistoriska riksmuseet, i Lilla hörsalen med ingång från 
innergården, kl. 19:00. På alla möten bjuder vi på fika och i viss mån kan man få hjälp med 
bestämningar. 
 
Tisdagen 30 januari 
1	Meddelanden och demonstrationer 
2. ”Introduktion till de svenska stickmyggorna.” Anders Lindström, mest känd som 
rättsentomolog men som huvudsakligen forskar på stickmyggor går igenom de 50 svenska arterna 
och berättar om hur man känner igen dem. 
 
Tisdagen 27 februari 
1. Meddelanden och demonstrationer 
2. Den långsprötade silverfisken. Scarlett Szpryngiel har under hösten gjort en studie av den 
långsprötade silverfisken och hur den kan verka som skadedjur. 
 
Tisdagen 27 mars 
1. Meddelanden och demonstrationer 
2. Årsmöte 
3. ”Öland ur entomologens perspektiv” Pav Johnsson, kommer att visa bilder och berätta om 
insektsrika Öland. Pav är biolog med många strängar på sin lyra. 
 
Tisdagen 24 april 
1. Meddelanden och demonstrationer 
2. ”Trender hemmavid – skadedjur i våra bostäder” Thomas Persson Vinnersten, entomolog 
med stor kunskap om insekter som skadedjur. 
 
Missa inte heller att hålla koll på hemsidan och på vår facebooksida efter information rörande 
spännande exkursioner och entomologpubar i föreningen regi som kan dyka upp med kort varsel. 
www.ento.se samt Facebook: Entomologiska föreningen i Stockholm.  
Arrangemang på gång:  
Bibaggen Apalus bimaculatus, vridvingar och tidiga bin vid något sandtag. Rasmus Hovmöller 
håller i det. 
Stanislav Snäll demonstrerar hur man genitalpreparerar kortvingar och andra skalbaggar för att 
underlätta artbestämning. Kan bli två tillfällen om intresse finns.  
Julia Stigenberg och Mattias Forshage kommer att hålla en stekelkurs under två-tre lördagar i 
februari. Mer information kommer. Anmäl intresse redan nu till julia.stigenberg@gmail.com 
 
Vi vill även passa på att påminna er om att ni kan söka stipendier från föreningens fonder med 
sista ansökningsdag 30 april, mer information finns på hemsidan. 
 
Vill man ha information från föreningen och uppdateringar om vad som händer i föreningen via e-
mail så ser man till att meddela en aktuell emailadress till bert.gustafsson@nrm.se.  
 



	

 
 
 
 
 
 
 
Nu är det även dags att betala in medlemsavgiften för 2018 om detta inte är gjort.  
Det görs enklast genom att betala in avgiften på 30kr till PG 5 42 13– 4.  
Eller Swish: 123 476 33 97  
Betalningsmottagare är Entomologiska Föreningen. Glöm inte att ange din egen adress och vad 
betalningen avser. 
 
 
 
 

Niklas Apelqvist, Sekreterare  
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