
Bäste medlem,
Styrelsen har beslutat om vissa anpassningar av verksamheten i föreningen. Vi räknar med
att ge ut ett sorgligt försenat nummer av Snatter under 2004, men det blir sannolikt den sista
utgåvan av Snatter. Istället satsar vi på att ytterligare förbättra hemsidan www.lidingoof.nu. 
Ambitionen är att fortsätta med exkursionsverksamheten på senare års nivå, men bristen på
ledare är stor. Meddelande från LOF ges ut två gånger per år, i januari/februari och augusti.
Meddelandet kommer också fortsättningsvis att ges ut i pappersform och detta − inklusive
kallelsen till årsmötet − blir således den enda kvarvarande kommunikationen med
medlemmarna vid sidan av nätet. På årsmötet den 15 mars finns möjligheter för alla
medlemmar att diskutera föreningens framtida verksamhet. Med nya friska krafter i styrelsen
skulle vi kunna öka aktivitetsnivån framöver! 

styrelsen genom Peter Lundberg 
DAGS FÖR ÅRSAVGIFTEN
Medlemsavgiften för år 2004 är oförändrad, dvs 80:− för fullt betalande medlem, 40:− om Du
är under 20 år och 10:− för familjemedlem. LOFs postgirokonto är 96 23 62 − 0.
Inbetalningskort medföljer detta utskick.

VÅRPROGRAMMET 2004

Söndag 14 mars  LIDINGÖEXKURSION
Samling på P−platsen strax V Elfviks gård kl 09.00. Siktet är inställt på de första vårfåglarna
och det är möjligt att vi besöker ytterligare någon lokal på ön. Ledare: Peter Lundberg
Måndag 15 mars  ÅRSMÖTE
Se bifogad kallelse på baksidan av detta Meddelande.
Lördag 24 apr il  LIDINGÖEXKURSION
Samling kl 08.00 på P−platsen vid Hustegaholm. Många flyttfåglar har anlänt och Gråviken
kan bjuda på gott om rastande tättingar och sjöfåglar. Ledare: Lasse Irestedt
Onsdag 5 maj   LIDINGÖEXKURSION
Samling kl 19.00 på P−platsen vid Stockby motionsgård. En exkursion till Långängen vid
motsvarande tid i fjol gav rastande ringtrast! Ledare: Peter Lundberg
Måndag 10 maj   LIDINGÖEXKURSION
Samling kl 19.00 på P−platsen vid kärret Östra Yttringe. Rastande tättingar på fälten och en
promenad ned till Hustegafjärden med Punschholmen står på programmet. Ledare: Peter
Lundberg 
Onsdag 9 juni  LIDINGÖEXKURSION  
Samling kl 21.00 på P−platsen vid Hustegaholm för traditionell kvällsfågellyssning vid
Gråviken. Fjolårets exkursion förlängdes till inre Kyrkviken och busksångare. Ledare: Lasse
Irestedt

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.


