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Bästa medlem,

Våren nalkas och när detta skrivs har vi ännu inte upplevt mycket vinter. Vårprogrammet är laddat med
Lidingöexkursioner och så har vi förstås föreningens årsmöte.

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 2015

Medlemsavgiften för 2015 är oförändrat 100:- för fullt betalande medlem och 50:- om du är under 20 år.
LOF har plusgirokonto 96 23 62-0.

Meddela gärna 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.

 

RAPPORTERA HÄCKANDE TORNSEGLARE I ÅR!

Stockholms Ornitologiska Förening drar igång ett projekt för att öka kunskapen om tornseglaren, som har
minskat i antal. På Lidingö har vi ganska dålig koll på artens status och alla uppgifter om häckande
tornseglare emottages tacksamt. Håll också utkik på hemsidan för mer information framöver.

 

VÅRPROGRAMMET 2015   
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av telefonnumren
ovan.

 

Söndag 15 mars LIDINGÖEXKURSION: Vårvinter

Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00. Fåglarna brukar ha börjat röra på sig så här års och
i bästa fall ser vi några tidiga vårbudbärare. Exkursionsmålet bestäms på plats. Ledare: Peter Lundberg.



Tisdag 24 mars ÅRSMÖTE

Efter årsmötesförhandlingarna blir det bildvisning från svenska fågelmarker med Tomas 
Lundquist, medlem i Naturfotograferna. Missa inte! Tiden är 19.00 och platsen Ansgarskyrkan, Lidingö
C. Se också bifogad kallelse.

Lördag 25 april LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Samling på parkeringen vid Hustegaholm kl 07.00 för en vandring runt Gråviken med sikte på nyanlända
vårfåglar. Ledare Lasse Irestedt.

Tisdag 7 maj LIDINGÖEXKURSION: Långängen
Traditionsenlig kvällsvandring runt Långängssjön. Vi hoppas på en mild vårkväll med hög fågelaktivitet.
Samling på P-platsen N Stockbysjön kl 18.30. Ledare Carl-Johan Mannheim och Stefan Clausen.

Tisdag 9 juni LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Mycket traditionell nattsångarlyssning vid Gråviken med samling på P-platsen vid Hustegaholm kl 21.30.
Ledare: Stefan Clausen och Carl-Johan Mannheim.


