
                   Meddelande från LOF
            2/07 
 
 
Bäste medlem, 
Hösten är här och med den stora mängder fågel på väg söderut. Vi försöker fånga upp några 
av dem på våra exkursioner, som vi hoppas lockar till deltagande. 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 februari 2008. Slutligen: Missa inte filmkvällen med Ingemar 
Lind den 20 november!!! 
 

styrelsen genom Peter Lundberg  
 
PÅMINNELSE ÅRSAVGIFTEN 2007 
Du som enligt våra noteringar ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2007 får med detta 
Meddelande ett inbetalningskort.Medlemsavgiften för 2007 är oförändrad, dvs 80:- för fullt 
betalande medlem och 40:- om Du är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0. 
 
För att spara portokostnader ber vi vidare att du meddelar vår kassör Sören Lund 
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. 
 
HÖSTPROGRAMMET 2007 
Lördag 22 september  LIDINGÖEXKURSION 
Samling på Trolldalstippen från soluppgången för sträckräkning! Ledare: Peter Lundberg 
Söndag 14 oktober  LIDINGÖEXKURSION 
Samling på Trolldalstippen från soluppgången för en ny sträckmorgon. Ledare: Peter Lund-
berg 
Lördag 27 oktober  LIDINGÖEXKURSION: Gråviken 
En senhöstvandring runt Gråviken brukar alltid vara givande. Samling på P-platsen Hustega-
holm kl 08.00. Ledare: Lasse Irestedt 
Tisdag 20 november  FILMVISNING MED INGEMAR LIND 
Missa inte att komma till Ansgarskyrkan kl 18.30 då Ingemar Lind åter gästar oss för att visa 
sin nyproducerade film ”Samtal med en lavskrika”. Vi avslutar med fika. Samarrangemang 
med Naturskyddsföreningen. 
Söndag 2 december  LIDINGÖEXKURSION: Mölnastranden 
Samling vid Tykö brygga kl 09.00 för adventsexkursion längs Mölnas strand och å. Ledare: 
Peter Lundberg 
 
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har Du frågor: Ring Peter på 766 11 89. 
Trolldalstippen är bemannad flertalet helgdagsmorgnar i september och oktober. Alla är 
välkomna dit! 
 
 
 


