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Bästa medlem, 
Äntligen höst med mycket fågel i rörelse! Höstprogrammet är laddat med exkursioner och 
bildvisning med ingen mindre än Brutus Östling. I exkursionsväg provar vi denna höst 
Fysingen och Ströms mad. 
När du är ute på egen hand hoppas vi att du rapporterar på LOFs hemsida www.lofweb.se 
och på Artportalen. Du kan också alltid ringa Peter på 766 11 89 eller 070 255 60 90 om du 
ser något roligt. 

 
styrelsen genom Peter Lundberg 

 
ÅRSAVGIFTEN 2016 - PÅMINNELSE 
Du som med detta Meddelande får ett inbetalningskort har enligt våra noteringar inte betalat medlems-
avgift för innevarande år. Avgiften för 2016 är 100:- för fullt betalande medlem och 50:- om du är 
under 20 år. 
Meddela gärna föreningens nye kassör Claes Månson (claesmans@tele2.se) din e-postadress och att 
du i fortsättningen vill få meddelanden via e-post samt betala årsavgiften via din internetbank. 
 
HÖSTPROGRAMMET 2016    
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av telefonnum-
ren ovan. 
 
Lördag 10 september EXKURSION:  Fysingen 
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 13.00 för gemensam transport i egna bilar till Fysing-
en och Ströms mad, där man bekvämt kan studera rastande vadare, änder och gäss på behagligt av-
stånd. Ledare: Stefan Malmkjell och Björn Dahlbom. Anmäl dig till Stefan på telefon 070 580 94 30 
senast fredag den 9 september. OBS! Ställs in vid dåligt väder, information läggs ut på hemsidan i så 
fall. 
  
Lördag-söndag 8-9 oktober  LIDINGÖEXKURSION: Tipphelg 
Peter Lundberg står på Trolldalstippen båda dagarna från soluppgången om det inte regnar. Vid gynn-
samt väder kan vi räkna med att se mycket sträckande fågel.  
  
Måndag 31 oktober  INNEKVÄLL: Brutus Östling – Magiska ögonblick i fågelmarkerna 
Fotografen Brutus Östling behöver ingen närmare presentation. Tiden är 19.00 och platsen Ansgars-
kyrkan för detta samarrangemang med Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Fotoklubben. 
Som vanligt blir det fika under kvällen. Tänk på att det kan bli mycket folk så kom i god tid. 
  
Söndag 13 november  Strömstarens dag 
För fjärde året i rad träffas vi på parkeringen vid järnvägsbron kl 13.00 för att rensa Mölnaån inför 
strömstarens ankomst. Ta med stövlar, arbetshandskar, kratta och fika! 
  
Söndag 27 november  LIDINGÖEXKURSION: Mölnastranden 
Traditionsenlig adventsexkursion med glögg; förhoppningsvis har strömstaren hittat till en nyrensad 
Mölnaå. Samling på Tykö brygga kl 09.00. Ledare: Torun Zachrisson. 


