
Meddelande från LOF 2/00

Bästa medlem,
Hösten är här och fåglarna på väg söderut. Vi hoppas på fina observationer på våra Lidingö-
exkursioner och dessutom finns en resa till Örskär att se fram emot. Förutom de planerade
exkursionerna är Du alltid välkommen att titta upp på Trolldalstippen, som flertalet helgmorgnar
är bemannad från soluppgången och några timmar framåt.

styrelsen genom Peter Lundberg.

PÅMINNELSE
Du som ej har betalt medlemsavgiften för år 2000 får med detta Meddelande en påminnelse.
Medlemsavgiften för år 2000 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem, 40:- om Du är un-
der 20 år samt 10:- för familjemedlem. LOFs postgirokonto har nummer 96 23 62-0.

LOF-MEDDELANDE PÅ NÄTET
Vill Du hjälpa till att spara tid, porto, kuvert och papper? Skicka då ett meddelande till Magnus
Rignell på aluco@algonet.se så får Du framöver LOF-meddelanden till Din e-postadress istället för
i brevlådan.

HÖSTPROGRAMMET 2000
Söndag 3 september   LIDINGÖEXKURSION: GRÅVIKEN OCH TRIMER
Samling på P-platsen Hustegaholm kl 15.00 för räkning av snatteränder och annat i Gråviken. Där-
efter åker vi till Trimer och försöker hitta blåhake. Ledare: Peter Lundberg
Fredag-söndag 15-17 september  EXKURSION: ÖRSKÄR
Vi besöker åter den fågelrika och natursköna ön utanför Öregrund – denna gång under bästa höst-
sträcktid. Beräknad avfärd i egna bilar från Lidingö kl 17.30 på fredagen med hemkomst under sön-
dag eftermiddag. Vi bor i vandrarhem vid fyren med självhushåll. Kostnad för logi och transporter
beräknas till högst 500:-. Anmälan och frågor tas emot av Magnus Rignell på tel 767 13 92 eller e-
post aluco@algonet.se. Deltagarantalet är begränsat.
Lördag 7 oktober  LIDINGÖEXKURSION: TROLLDALSTIPPEN
Samling på Trolldalstippens topp från soluppgången. Vi hoppas på en fin sträckdag. Ledare: Peter
Lundberg.
Lördag 4 november  LIDINGÖEXKURSION: ELFVIK
Samling på P-platsen vid Elfviks gård kl 09.00 för en promenad på östra Elfvik.
Ledare: Lasse Irestedt
Söndag 3 december  LIDINGÖEXKURSION: MÖLNASTRANDEN
Vi samlas kl 9.00 vid Tykö brygga för traditionell adventsexkursion med glögg. Ledare: Martin
Irestedt

Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har Du frågor: Ring Peter på 766 11 89.

Vi får denna gång tyvärr inte plats med några fågelobservationer, men ständig uppdatering av obsar
sker på LOFs hemsida.


