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Bästa medlem, 
Vintern lyser med sin frånvaro i år och vi hoppas den inte kommer i vår. Välkommen till vå-
rens exkursioner och missa inte årsmötet den 16 mars. 
Rapportera alltid dina egna fågelobservationer på Artportalen och bidra gärna till chatten på 
www.lofweb.se och det lokala larmsystemet via Band. Du kan också alltid ringa Peter på 070 
255 60 90 om du ser något roligt. 

styrelsen genom Peter Lundberg 
 
ÅRSAVGIFTEN 2020  
Medlemsavgiften för 2020 är höjd till 150 kronor för fullt betalande medlem och oförändrat 
50 kronor om du är under 20 år, enligt beslut på fjolårets årsmöte. LOF har plusgirokonto  
96 23 62-0. OBS! Aviseras endast på detta sätt; inget inbetalningskort skickas ut. 
 
VÅRPROGRAMMET 2020   
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter enligt ovan.  
 
Söndag 8 mars  LIDINGÖEXKURSION: Okänt mål 
Vi samlas på parkeringen nedanför Lidingö kyrka kl 08.00 för att ta oss till en fågelrik plats 
på ön. Kanske har de tidiga vårfåglarna redan kommit. 
Ledare: Peter Lundberg 
 
Måndag 16 mars  ÅRSMÖTE MED JOHAN CARLBERG 
Välkommen till föreningens 43:e årsmöte i Ansgarskyrkan, Festsalen kl 19.00. Efter årsmö-
tesförhandlingarna (se bifogad kallelse) blir det bildvisning med Johan Carlberg, 18 år, natur-
fotograf och uppväxt på Lidingö. År 2018 vann han den prestigefyllda tävlingen ”Young 
Birdphotographer of the Year”. Johan kommer att visa sina bilder från Lidingös natur och 
berätta om sin relation till de skogar där han växt upp som fotograf. 
Föreningen bjuder som brukligt på fika.  
 
Söndag 10 maj  LIDINGÖEXKURSION: Långängen och Ekholmsnäs 
Exkursionsledarna Stefan Malmkjell och Björn Dahlbom möter upp på parkeringen vid 
Stockby motionsgård kl 07.00. Siktet denna morgon är inställt på nyanlända tropikflyttare; det 
kan mycket väl bli en gökotta.    
 
Tisdag 2 juni  LIDINGÖEXKURSION  Gråviken 
Mycket traditionell nattfågellyssning längs Gråvikens stränder under ledning av Stefan Clau-
sen. Samling på Hustegaholmsparkeringen kl 21.30.  
 
MAILADRESS 
Några får fortfarande detta meddelande med vanlig post. Det underlättar för oss om vi kan få 
tillgång till era mailadresser. Meddela den till claesmans@tele2.se 
 


