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Bästa medlem, 
Höst igen och med den årets fågelrikaste årstid. Följ med på våra exkursioner och missa inte 
innekvällen den 16 november. När vintern närmar sig drar vi i gång fågelmatningen på 
Hustegaholm igen. Och när du är ute på egen hand hoppas vi att du rapporterar vad du ser 
på LOF:s 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 
 
PÅMINNELSE ÅRSAVGIFTEN 2011 
Ett inbetalningskort bifogas detta meddelande om du, enligt våra noteringar, ännu inte har 
betalat årsavgiften för 2011. Vi hoppas förstås att alla gamla medlemmar väljer att vara kvar i 
föreningen! Medlemsavgiften för 2011 är 100:- för fullt betalande medlem och 50:- om Du är 
under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0.  
 
LÅNGÄNGSSJÖN 
Som ni säkert har läst i Lidingö tidning blir det restaurering av Långängssjön med bygge av 
fågeltorn i höst! LOF har varit med och lämnat synpunkter på åtgärderna och kommer att följa 
arbetena när de drar i gång i oktober månad. Vi hoppas på ett välbehövligt lyft för lokalen 
redan till nästa vår. 
  
HÖSTPROGRAMMET (och lite vår) 2011 
Helgen 1-2 oktober  LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen 
Rent statistiskt är detta höstens bästa sträckhelg och vi räknar fågel från tippens topp från sol-
uppgången och minst fram till kl 10 såväl lördag som söndag. Ledare: Peter Lundberg 
Söndag 23 oktober  LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen 
Fortfarande kan det vara riktigt spännande sträckdagar i slutet av oktober. Samling på tippens 
topp från soluppgången. Ledare: Peter Lundberg 
Onsdag 16 november  INNEKVÄLL  
Tomas Lundquist, som bland annat flitigt bidrar med bilder till Vår Fågelvärld, gästar LOF 
denna kväll. Vi kan se fram emot fina fågelbilder och kanske ett och annat tips om fågelfoto-
grafering. Förutom skicklig fågelfotograf är Tomas gammal Lidingöbo och ordförande i LOF! 
Mötet äger rum i Ansgarskyrkan, börjar kl 19.00 och avslutas med fika.  
Söndag 27 november  LIDINGÖEXKURSION: Mölna 
Äntligen dags för traditionell adventsexkursion med glögg och pepparkakor. Samling på Tykö 
brygga kl 09.00 för en promenad längs Mölna strand och å. Ledare: Torun Zachrisson. 
Söndag 11 mars 2012  LIDINGÖEXKURSION: Vårvinter 
Samling vid P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 09.00 för en tur på ön. Blir det vår- eller 
vinterfåglar? Ledare: Peter Lundberg   
 
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av tele-
fonnumren ovan. 


