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Bästa medlem, 
Så fick vi då lite vinterväder i år, men det är glest mellan fåglarna i markerna. LOF-
matningen vid Hustegaholm lockar dock många fåglar av olika arter och är väl värd ett be-
sök. Välkommen till vårens exkursioner och till årsmötet i mars. Då osäkerheten är stor om 
möjligheten att ordna ett fysiskt möte vid den tiden har styrelsen beslutat att årsmötet genom-
förs digitalt. 
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 ringa Peter på 070 255 
60 90 om du ser något roligt. 

styrelsen genom Peter Lundberg 
ÅRSAVGIFTEN 2021  
Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 150 kronor för fullt betalande medlem och 50 kronor 
om du är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0. OBS! Aviseras endast på detta sätt; 
inget inbetalningskort skickas ut. 
 
Tyvärr är föreningens ekonomi för närvarande inte den bästa. Vi har svårt att täcka kostnader-
na för en meningsfull verksamhet och alla gåvor utöver årsavgiften är därför synnerligen väl-
komna. Tänk också efter om du har någon i bekantskapskretsen som vill bli medlem. 
 
VÅRPROGRAMMET 2021   
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter enligt ovan.  
 
Söndag 7 mars  LIDINGÖEXKURSION Gråviken   
Vi hoppas på någon tidig vårfågel under promenaden runt Hustegaholm och längs Gråviken. 
Samling på Hustegaholmsparkeringen kl 08.00. Ledare: Peter Lundberg 
 
Onsdag 17 mars  ÅRSMÖTE 
Välkommen till föreningens 44:e årsmöte som hålls digitalt kl 19.00. Efter årsmötesförhand-
lingarna (se bifogad kallelse) blir det bildvisning med Isak Isaksson, som tar oss med på en 
resa i Sten Bergmans fotspår bland paradisfåglar och koraller i Indonesien. Missa inte det! 
Möteslänk kommer att finnas på hemsidan i god tid före mötet. 
 
Söndag 9 maj  LIDINGÖEXKURSION Långängen och Ekholmsnäs 
Exkursionsledarna Stefan Malmkjell och Björn Dahlbom möter upp på parkeringen norr om 
Stockbysjön kl 07.00. Siktet denna morgon är inställt på nyanlända tropikflyttare och vi hop-
pas på en fågelrik morgon. 
 
Tisdag 8 juni  LIDINGÖEXKURSION  Gråviken 
Mycket traditionell nattfågellyssning längs Gråvikens stränder under ledning av Stefan Clau-
sen. Samling på Hustegaholmsparkeringen kl 21.30.  
 
 


