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Bästa medlem, 
Snart vår igen! Varmt välkommen på föreningens exkursioner och ta gärna med er fågelin-
tresserade bekanta. Och missa inte årsmötet den 14 mars med Henrik Waldenström, national-
stadsparkens initiativtagare!  
Och 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. 
styrelsen genom Peter Lundberg 
 
ÅRSAVGIFTEN 2013 
Avgiften för 2013 är oförändrat 100:- för fullt betalande medlem och 50:- om du är under 20 
år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0. Vi upprepar också uppmaningen att meddela kassör 
soren.lund@telia.com din e-postadress och att du i fortsättningen vill få meddelanden via e-
post samt betala årsavgiften via din internetbank. 
 
VÅRROGRAMMET 2013 (och lite höst) 
Söndag 10 mars LIDINGÖEXKURSION: VÅRVINTER 
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 09.00. Exkursionsmålet bestäms av var fåg-
larna finns; har vi tur finns det tidiga vårfåglar att räkna in. Ledare: Peter Lundberg 
Torsdag 14 mars ÅRSMÖTE 
Traditionsenligt årsmöte, men också för första gången med Henrik Waldenström som före-
dragshålllare. Henrik berättar om hur han startade föregångaren till Club300 och om Ekopar-
ken/Nationalstadsparken. Missa inte! Platsen är Ansgarskyrkan, Lidingö C och tiden 19.00. 
Se också bifogad årsmöteskallelse. 
Söndag 21 april LIDINGÖEXKURSION: Gråviken  
Så här dags finns det gott om nyanlända vårfåglar i markerna och Gråviken brukar vara ett 
säkert kort i andra halvan av april. Samling på P-platsen Hustegaholm kl 08.00 för en prome-
nad i området. Ledare: Carl-Johan Mannheim  
Tisdag 7 maj LIDINGÖEXKURSION: LÅNGÄNGEN 
Samling på P-platsen vid Stockby motionsgård kl 18.30 för kvällspromenad runt Långängs-
sjön. Det blir spännande att se hur fågellivet utvecklas andra året efter restaureringen. Ledare: 
Peter Lundberg 
Tisdag 11 juni LIDINGÖEXKURSION: GRÅVIKEN 
Samling på P-platsen Hustegaholm kl 21.30 för mycket traditionell nattfågellyssning. Ledare: 
Lasse Irestedt. 
Söndag 8 september LIDINGÖEXKURSION: TRIMER 
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Målarten är som vanligt blåhake och 
om inte Trimer levererar tar vi oss vidare till Ekholmsnäs. Ledare: Björn Dahlbom  
                                                                                                                                                                    
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av tele-
fonnumren ovan.   


