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Bäste medlem, 
Våren närmar sig efter en grön vinter så här långt. Vi hoppas att få se många medlemmar på 
vårens exkursioner och vi vill särskilt uppmärksamma årsmötet den 12 mars. Vi träffas då i 
Lidingö museums lokaler och får lyssna till ett intressant föredrag om fåglar och människor i 
forna tider. Missa inte det! När du är ute i fält på egen hand räknar vi med att du rapporterar 
vad du ser på LOFs hemsida www.lidingoof.nu och på Svalan.   

styrelsen genom Peter Lundberg  
 
ÅRSAVGIFTEN 2008 
Medlemsavgiften för 2008 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem och 40:- om Du 
är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0. Inbetalningskort medföljer detta Medde-
lande. För smidigare och mer ekonomisk hantering ber vi vidare att du meddelar vår kassör på 
soren.lund@telia.com din e-postadress om du i fortsättningen vill få Meddelanden via e-post. 
Ange då även om du önskar betala årsavgiften via din Internetbank. 
 
VÅRPROGRAMMET 2008 (OCH LITE HÖST) 
Onsdag 12 mars  ÅRSMÖTE 
Platsen är Lidingö museum och tiden 19.00. Se separat kallelse som bifogas 
Söndag 16 mars  LIDINGÖEXKURSION 
Beroende på väderläget söker vi vinter- eller vårfåglar på någon spännande lokal. Samling på 
P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Ledare: Peter Lundberg 
Lördag 12 april  LIDINGÖEXKURSION 
Tidiga vårfåglar utlovas under denna spaning vid Gråviken. Samling på P-platsen Hustega-
holm kl 08.00. Ledare: Lasse Irestedt 
Tisdag 6 maj  LIDINGÖEXKURSION 
En kvällsvandring runt Långängssjön i början av maj är alltid givande. Samling på P-platsen 
Stockby motionsgård kl 19.00. Ledare: Peter Lundberg 
Tisdag 3 juni  LIDINGÖEXKURSION 
Mycket traditionell nattsångarexkursion. Samling på P-platsen Hustegaholm kl 21.30. Ledare: 
Stefan Clausen. 
Söndag 31 augusti  LIDINGÖEXKURSION 
Blåhakar vid Trimer och snatteränder i Gråviken. Samling på P-platsen vid östra kanten av 
kyrkogården kl 08.00. Ledare: Ola Dahlbom 
 
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har Du frågor: Ring Peter på 766 11 89. 
 
 
 


