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Bästa medlem, 
Äntligen höst! På många sätt är detta den bästa årstiden för oss som är fågelintresserade. 
Följ med på våra exkursioner och missa inte innekvällen med Christian Cederroth i novem-
ber. Och när du är ute på egen hand hoppas vi att du rapporterar vad du ser på LOFs hem-
sida 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 2012 - PÅMINNELSE 
Du som med detta Meddelande får ett inbetalningskort har enligt våra noteringar inte betalat 
medlemsavgift för innevarande år. Avgiften för 2012 är 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 inter-
netbank. 
 
HÖSTPROGRAMMET 2012 
Söndag 9 september LIDINGÖEXKURSION: TRIMER 
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Kanske går vi också bort till Ek-
holmsnäs om inte blåhaken vill visa sig vid Trimer. Ledare: Ola Dahlbom 
Lördag-Söndag 29-30 september LIDINGÖEXKURSION: Tipphelg 
Den statistiskt och erfarenhetsmässigt bästa sträckhelgen hoppas vi på lämpligt väder och att 
så många som möjligt tar chansen att uppleva höststräcket från Trolldalstippen. Samling på 
tippens topp från soluppgången både lördag och söndag. Exkursionsledaren Peter Lundberg är 
på plats till minst kl 10 om det inte ösregnar. Notera att detta även är Lidingöloppshelgen. 
Enligt tidigare års erfarenheter så bör det vara fri passage på Trolldalsvägen fram till kl 10 på 
lördagen och kl 13 på söndagen.  
Söndag 14 oktober LIDINGÖEXKURSION: Ekholmsnäs 
Carl-Johan Mannheim guidar runt i sitt ”revir”; de fågelrika markerna runt Ekholmsnäs. Sam-
ling på parkeringen vid golfklubbhuset kl 08.00. På Carl-Johans hemsida www.mannheim.us 
kan ni dag för dag följa vad som händer med fågellivet i området.  
Onsdag 21 november INNEKVÄLL: Sydafrika 
Christian Cederroth visar bilder och berättar från Sydafrika. Fina bilder på fåglar och andra 
djur utlovas! Fika skall vi också hinna med under kvällens lopp. Tiden är 19.00 och platsen 
Ansgarskyrkan. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Lidingö.  
Söndag 2 december LIDINGÖEXKURSION: MÖLNASTRANDEN 
Samling på Tykö brygga kl 09.00 för traditionell adventsexkursion med glögg. Ledare: Torun 
Zachrisson 
 
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av tele-
fonnumren ovan.   


