
                   Meddelande från LOF
            1/07 

 
 
Bäste medlem, 
Våren är på väg och det innebär högsäsong för fågelskådning. Hoppas du finner något av intresse i 
vårt exkursionsprogram och missa inte årsmötet 28 mars! När du är ute på egen hand hoppas vi att du 
rapporterar vad du ser på LOFs hemsida www.lidingoof.nu och på Svalan. Du kan också alltid ringa 
Peter på 766 11 89 eller 070 537 12 57 om du ser något roligt. Nästa meddelande kommer i 
månadsskiftet augusti/september.  

styrelsen genom Peter Lundberg  
 
ÅRSAVGIFTEN 2007 
Medlemsavgiften för 2007 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem och 40:- om Du är under 
20 år. Inbetalningskort bifogas detta meddelande. Du som redan har betalt årsavgiften får inget 
inbetalningskort. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0.  
 
FÅGELOBSAR 
Du som har fågelobservationer från Lidingö från 2006 eller tidigare år och inte har rapporterat på 
hemsidan eller Svalan uppmanas att kontakta Peter på peter.axanto@bredband.net eller Källvägen 19, 
181 57 Lidingö.  
 
VÅRPROGRAMMET 2007 (OCH LITE HÖST) 
Lördag 10 mars  LIDINGÖEXKURSION 
I dessa vårvintertider är det svårt att veta hur väder- och isläget kommer att vara. Vi träffas därför på 
P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 8.00 för att därifrån söka upp fåglarna på någon lämplig lokal. 
Ledare: Peter Lundberg 
Onsdag 28 mars  ÅRSMÖTE 
Platsen är Ansgarskyrkan i Lidingö C och tiden 18.30. Se kallelse på baksidan av detta meddelande! 
Lördag 21 apr il  LIDINGÖEXKURSION: Gråviken 
Fullt med nyanlända vårfåglar hoppas vi på denna dag då vi letar igenom fält och dungar vid Gråviken 
och bortemot Östra Yttringe. Samling på P-platsen Hustegaholm kl 07.00. Ledare: Lasse Irestedt 
Tisdag 8 maj   LIDINGÖEXKURSION: Långängen 
Samling på parkeringen vid Stockby motionsgård kl 19.00 för en kvällspromenad runt Långängen. Vi 
tittar till smådoppingarna och hoppas på ringtrast eller något annat kul. Ledare: Peter Lundberg 
Måndag 11 juni  LIDINGÖEXKURSION: Gråviken 
Traditionell nattsångarexkursion som brukar ge kärrsångare och flera näktergalar. Samling på P-
platsen Hustegaholm kl 21.30. Ledare: Stefan Clausen 
Lördag 18 augusti  ARTRALLY PÅ LIDINGÖ 
Tävlingen, som går ut på att se eller höra så många fågelarter som möjligt, pågår från gryningen till kl 
12.00 med målgång på Långnäs gård. Anmäl dig själv eller ett färdigt lag med 2-3 personer till Peter 
senast 15 augusti. 
Söndag 2 september   LIDINGÖEXKURSION: Trimer 
Traditionellt letande efter blåhakar och andra rastande tättingar, som kan komma att kombineras med 
sjöfågelräkning i Gråviken. Samling på P-platsen vid östra kanten av kyrkogården kl 15.00. Ledare: 
Ola Dahlbom. 
 
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har Du frågor: Ring Peter på 766 11 89.  
 
 


