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Bäste medlem,
Gråsiskor och sidensvansar som brukar liva upp fågelfattiga vintermånader kom till oss osed-
vanligt tidigt denna höst och de flesta har redan dragit vidare söderut. Rönnbär och äpplen har
haft ett dåligt år och med matbristen följer att vi tyvärr har att se fram emot en fågeltom vinter.
En extra stor källa till tröst blir då det egna fågelbordet där det alltid är liv och rörelse. LOF
utlyser nu dessutom en tävling för att inspirera till intensifierade fågelmatningsinsatser i vinter!
En annan ljuspunkt i tillvaron är årets fullmatade Snatter, som bifogas detta Meddelande. Redak-
tionen önskar trevlig läsning.

GOD JUL OCH GOTT NYTT FÅGELÅR
önskar styrelsen genom Peter Lundberg

MEDLEMSAVGIFTEN 2002
Medlemsavgiften för år 2002 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem, 40:- om Du är
under 20 år och 10:- för familjemedlem. LOFs postgirokonto är 96 23 62 – 0.
Vi vill också åter uppmana Dig som använder Internet att skicka ett e-meddelande till vår kassör
Magnus Rignell på aluco@algonet.se och be att få bli uppsatt på listan över medlemmar som får
Meddelande från LOF via e-post. På detta sätt sparar föreningen tid och pengar!

FÅGELRAPPORTEN 2001
Rapportera Dina fågelobsar från Lidingö snarast till Peter Lundberg, Källvägen 19, 181 57 LI-
DINGÖ, tel 766 11 89, e-post: peter.axanto@telia.com. Du som redan rapporterat allt av intresse
på hemsidan behöver inte skicka in någon rapport.

TÄVLING : BÄSTA FÅGELMATNINGEN PÅ ÖN
Tävlingen går ut på att se flest fågelarter på sin fågelmatning under tiden 1/1-17/2 2002. Endast
de arter som utnyttjar fågelmatningen får räknas. Antal noterade arter med bifogad artlista rap-
porteras på hemsidan senast 1 mars. Alternativt skickas brev/vykort till Peter Lundberg på ovan-
stående adress. Bland samtliga deltagare dras en vinnare som belönas med ett fint bokpris. Den
som räknar ihop flest arter får nöja sig med äran.

VINTERPROGRAMMET 2002
Söndag 17 februari LIDINGÖEXKURSION
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Vi räknar in änderna i inre Kyrkviken och
tar oss därefter till ett för dagen intressant exkursionsmål. Ledare: Peter Lundberg.

Onsdag 20 mars  ÅRSMÖTE
Kallelse och dagordning kommer med nästa Meddelande i februari.

Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Ta gärna med fika! Har Du frågor: Ring Pe-
ter på 766 11 89. Ständig uppdatering av fågelobservationer sker på LOFs hemsida.


