
Meddelande från LOF 1/01

Bäste medlem,
Jag vill gärna slå ett slag för tomtskådning som är en avslappnad form av artjakt. Även för Dig
som bor i lägenhet går det utmärkt att räkna antal arter från köksfönstret eller balkongen Som
tomtskådare får man ofta jobba hårt för att få in vanliga arter, t ex höra en översträckande sothöna
på natten. På LOFs hemsida kan Du rapportera hur många fågelarter Du sett och hört från tom-
ten. Än så länge har vi bara ett fåtal noteringar där och det vore roligt om det var många fler!

Peter Lundberg

PÅMINNELSER
Medlemsavgiften för år 2001 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem, 40:- om Du är
under 20 år samt 10:- för familjemedlem. LOFs postgirokonto är 96 23 62 – 0.
Rapportera Dina fågelobsar från Lidingö 2000 snarast till Peter Lundberg, Källvägen 19, 181 57
LIDINGÖ, tel 766 11 89, e-post: peter.axanto@telia.com.

VÅRPROGRAMMET 2001
Onsdag 28 mars  ÅRSMÖTE
Årsmötet äger som vanligt rum på Föreningsgården kl 19.00. Carl-Fredrik Lundevall gästar oss
som föredragshållare. Kallelse med dagordning finns på baksidan av detta Meddelande.
Söndag 1 april  LIDINGÖEXKURSION: ELFVIK
Samling på P-platsen vid Elfviks gård kl 09.00. Siktet är förstås inställt på vårfåglar, kanske ser vi
årets första sädesärla. Ledare: Peter Lundberg
Lördag 21 april  LIDINGÖEXKURSION: GRÅVIKEN
Samling på parkeringen vid kärret Östra Yttringe kl 07.00. Det är ofta gott om rastande tättingar i
området vid denna tid. Ledare: Lars Irestedt
Onsdag 2 maj  LIDINGÖEXKURSION: LÅNGÄNGEN
Samling på P-platsen vid Stockby motionsgård kl 19.00. Sjöfåglarna i Långängssjön avnjuts i
kvällsljuset med trastar och rödhakar som ljudkuliss. Ledare: Tomas Carlberg
Söndag 13 maj  LIDINGÖEXKURSION: EKHOLMSNÄS OCH LÅNGÄNGEN
Samling på parkeringen nedanför Ekholmsnäsbacken kl 07.00. Ett stort antal olika fågelarter har
man chans på i mitten av maj. Tomas Dahlén leder och håller koll på artlistan.
Onsdag 30 maj  BILDKVÄLL MED MATTIAS KLUM
Under rubriken ”Seendets passion” visar Mattias Klum bilder från Indien, Amazonas och Borneo.
Platsen är Ansgarskyrkans multihall och tiden 19.00. Samarrangemang med Fotoklubben och Na-
turskyddsföreningen.
Måndag 11 juni  LIDINGÖEXKURSION: GRÅVIKEN
Samling på P-platsen Hustegaholm kl 21.30 för traditionell kvällslyssning vid Gråviken. Vi hoppas
på varmt nattsångarväder. Ledare: Peter Lundberg

Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Ta gärna med fika! Har Du frågor: Ring Peter
på 766 11 89. Ständig uppdatering av fågelobservationer sker på LOFs hemsida.


