
Meddelande från LOF 2/01

Bäste medlem,
Sensommaren  har bjudit på ovanligt många observationer av sträckande och rastande vadare och vi
hoppas på en fortsatt bra flyttfågelhöst. Vad som är på gång i öns fågelmarker följer Du smidigt på
föreningens hemsida, men glöm inte att själv lägga ut Dina egna fågeliakttagelser – stort som smått.
Rapportera också gärna hur många arter Du sett på ön och på Din tomt!

                                                                                                            Styrelsen genom Peter Lundberg

PÅMINNELSER
Du som ej betalt medlemsavgiften för år 2001 har fortfarande chansen att hänga kvar i vår medlems-
matrikel. Avgiften är 80:- för fullt betalande medlem, 40:- om Du är under 20 år och 10:- för familje-
medlem. LOFs postgirokonto är 96 23 62 – 0.
Vi vill också åter uppmana Dig som använder Internet att skicka ett e-meddelande till vår kassör Mag-
nus Rignell på aluco@algonet.se och be att få bli uppsatt på listan över medlemmar som får Medde-
lande från LOF via e-post. På detta sätt sparar föreningen tid och pengar!

HÖSTPROGRAMMET 2001
Måndag 10 september  LIDINGÖEXKURSION: TRIMER
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 17.30. Vi letar efter blåhake och andra tättingar i
Trimers vassar och buskmarker. Ledare: Peter Lundberg
Söndag 23 september  LIDINGÖEXKURSION: GRÅVIKEN
Samling på P-platsen vid Hustegaholm kl 15.00. Vi räknar änderna i viken och spanar efter rastande
fåglar på fälten. Ledare: Peter Lundberg
Lördag 6 oktober  LIDINGÖEXKURSION: TROLLDALSTIPPEN
Samling på på tippens topp från soluppgången. Höststräcket är som intensivast vid denna tid. Ledare:
Peter Lundberg
Lördag 27 oktober  LIDINGÖEXKURSION: ELFVIK
Samling på parkeringen nedanför Elfviks gård kl 08.00. Vi spanar ut över vatten och fält i hopp om att
hitta rastande senhöstfåglar. Ledare: Lasse Irestedt
Söndag 2 december  LIDINGÖEXKURSION: MÖLNASTRANDEN
Samling vid Tykö brygga kl 09.00 för traditionell adventsskådning med glögg längs öns södra kust.
Ledare: Peter Lundberg

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.


