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Bästa medlem, 
Efter en varm sommar hoppas vi på en fågelrik höst. Välkommen att delta på höstens före-
ningsaktiviteter. Efter önskemål från er medlemmar om har vi lagt in ett par exkursioner i 
programmet denna höst. 
Rapportera alltid dina egna fågelobsar på Artportalen och bidra gärna till chatten på 
www.lofweb.se. Du kan också alltid ringa Peter på 070 255 60 90 om du ser något roligt. 
 

styrelsen genom Peter Lundberg 
 
ÅRSAVGIFTEN 2022 - PÅMINNELSE 
Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 150:- för fullt betalande medlem och 50:- om du är 
under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0. 
 
HÖSTPROGRAMMET 2022   
Ingen föranmälan behövs till exkursionerna. Har du frågor ring Peter enligt ovan. 
 
Söndag 18 september LIDINGÖEXKURSION Gråviken  
Siktet är inställt på framförallt rastande sjöfågel, men också tättingar i vassar och buskage 
denna eftermiddagsexkursion. Samling på Hustegaholmsparkeringen kl 14.00. Ledare: Tho-
mas Nyberg och Peter Klerstad. 
 
Lördag-söndag 1-2 oktober EUROPEISKA FÅGELSKÅDARDAGEN Trolldalstippen  
Denna helg räknas sträckande fåglar på många platser runtom i Europa; läs mer om evene-
manget på www.eurobirdwatch.eu. På Lidingö bidrar vi med att bevaka fågelsträcket från 
Trolldalstippen under höstens normalt sett bästa helg. Start från strax före soluppgången och 
bevakning till minst kl 10.00 båda dagarna. Det går bra att ansluta när man vill, men vid ihål-
lande regn är det bättre att stanna hemma. Ledare: Peter Lundberg. 
 
Söndag 20 november STRÖMSTARENS DAG  
Samling som vanligt på P-platsen vid järnvägsviadukten kl 13.00 för den årliga rensningen av 
Mölnaån. Oömma kläder med arbetshandskar och stövlar rekommenderas, liksom att ha med 
sig kratta eller liknande redskap. Ledare: Peter Lundberg och Stefan Malmkjell. 
 
Tisdag 22 november INNEKVÄLL Jakten på den perfekta fågelbilden 
Välkommen till höstens innekväll där Karl-Fredrik Sjölund visar bilder och berättar på temat 
”Min jakt på den perfekta fågelbilden – mindfulness och drog”. Missa inte detta! 
Plats: Magdasalen, Lidingö museum; Lejonvägen 26 vid Centrum kl 19.00 
Föreningen bjuder som brukligt på fika.  
 
 
 
 


