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Bästa medlem, 
Våren närmar sig med stormsteg och med den fina fågelupplevelser. Som vanligt har vi flera Lidingöexkursioner att bjuda på och så årsmötet förstås. Denna gång med både 
föredrag och kikarvisning! 
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 
255 60 90 om du ser något roligt. 
styrelsen genom Peter Lundberg 
 
ÅRSAVGIFTEN 2014 
Medlemsavgiften för 2014 är oförändrat 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 internetbank. 
 
VÅRPROGRAMMET 2014 
Söndag 9 mars LIDINGÖEXKURSION: Vårvinter 
Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Vi hoppas på någon tidig vårfågel och bestämmer exkursionsmål på plats. Ledare: Peter Lundberg 
Torsdag 27 mars ÅRSMÖTE 
Årsmötet gästas i år av skådarprofilen Gigi Sahlstrand, som förutom ett inspirerande föredrag om fågelskådning i Stockholmstrakten också kommer att ha visning av 
handkikare och tubkikare, med möjlighet att testa märkena Swarowski, Kite och Bynnex. Tiden är 19.00 och platsen Ansgarskyrkan, Lidingö C. Se också bifogad kallelse! 
Lördag 26 april LIDINGÖEXKURSION: Gråviken 
Gråviken och fälten bort mot Östra Yttringe bör vid denna tid bjuda på gott om nyanlända vårfåglar. Samling på P-platsen Hustegaholm kl 07.00. 
Ledare: Lars Irested.  
Onsdag 7 maj LIDINGÖEXKURSION: Långängssjön 
Traditionsenlig kvällsvandring runt Långängssjön. Hur går det för sångsvanar och doppingar i år? Samling på P-platsen N Stockbysjön kl 18.30. Ledare Stefan Clausen och 
Carl-Johan Mannheim. 
Tisdag 10 juni LIDINGÖEXKURSION: Gråviken 
Än mer traditionsenlig nattsångarlyssning vid Gråviken. Förra året hördes trastsångare; vad blir det i år? Samling på P-platsen Hustegaholm kl 21.30. Ledare: Carl-Johan 
Mannheim och Stefan Clausen. 
 
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av telefonnumren ovan. 


