
Meddelande från LOF 2/15

Bästa medlem,

Äntligen höst med mycket fågel i rörelse! Höstprogrammet är laddat med exkursioner och bildvisning;
bland annat provar vi att åka till Hjälstaviken – Upplands kanske bästa fågellokal?

När du är ute på egen hand hoppas vi att du rapporterar vad du ser på LOFs hemsida

www.lidingoof.nu och på Artportalen. 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 - PÅMINNELSE

Du som med detta Meddelande får ett inbetalningskort har enligt våra noteringar inte betalat
medlemsavgift för innevarande år. Avgiften för 2015 är 100:- för fullt betalande medlem och 50:- om du

är under 20 år.

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.

 

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

ovan.

Söndag 27 september EXKURSION: Hjälstaviken

Samling på P-platsen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00 för gemensam transport i egna bilar till
Hjälstaviken, där det är mycket rastande och sträckande fåglar så här års. Hemkomst först efter lunch så ta

med matsäck. Ledare: Carl-Johan Mannheim och Björn Dahlbom. Anmäl dig till Carl-Johan på telefon
073 824 65 50 senast fredag den 25 september.

Lördag-söndag 10-11 oktober LIDINGÖEXKURSION: Tipphelg

Peter Lundberg står på Trolldalstippen båda dagarna från soluppgången om det inte regnar. Vid gynnsamt



väder kan vi räkna med att se mycket sträckande fågel.

Onsdag 18 november INNEKVÄLL: POLEN

Göran Forsberg visar bilder och berättar från en resa i östra Polen. Det blir storkar, vitvingade tärnor,
hackspettar och rovfåglar med mera. Tiden är 19.00 och platsen Ansgarskyrkan. Föreningen bjuder på

fika!

Söndag 22 november Strömstarens dag
För tredje året i rad träffas vi på parkeringen vid järnvägsbron kl 13.00 för att rensa Mölnaån inför

strömstarens ankomst. Ta med stövlar, arbetshandskar, kratta och fika!

Söndag 29 november LIDINGÖEXKURSION: Mölnastranden
Traditionsenlig adventsexkursion med glögg; förhoppningsvis har strömstaren hittat till en nyrensad

Mölnaå. Samling på Tykö brygga kl 09.00. Ledare: Torun Zachrisson.

 


