Meddelande från LOF
1/06
Bäste medlem,
Än en gång nalkas våren med stormsteg och det är dags att putsa upp kikaren efter vinterns
sparlågeskådning. Vi kör det numera väl inarbetade vårexkursionsprogrammet och hoppas på
god uppslutning, gynnsamt väder och rikligt med fågelupplevelser. När du är ute på egen hand
hoppas vi också att du rapporterar vad du ser på LOFs hemsida www.lidingoof.nu och på Sva
lan.
styrelsen genom Peter Lundberg

ÅRSAVGIFTEN 2006
Medlemsavgiften för 2006 är oförändrad, dvs 80: för fullt betalande medlem och 40: om Du
är under 20 år. Avgiften för familjemedlemmar har avskaffats efter beslut av årsmötet 2005. In
betalningskort bifogas detta meddelande. LOF har plusgirokonto 96 23 620.

FÅGELOBSAR
Du som vet med dig att du har fågelobservationer på Lidingö från 2005 eller tidigare år och inte
har rapporterat dem på LOFs hemsida eller Svalan uppmanas att snarast skicka ett mail eller
brev till Peter Lundberg: peter.axanto@bredband.net eller Källvägen 19, 181 57 Lidingö.

VÅRPROGRAMMET 2006 (OCH LITE HÖST)
Måndag 20 mars ÅRSMÖTE
Se kallelse på baksidan av detta meddelande!
Söndag 2 april LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Vi möter de tidiga vårfåglarna vid Gråviken. Samling på parkeringen vid Hustegaholm kl
08.00. Ledare: Peter Lundberg
Söndag 23 april LIDINGÖEXKURSION: Ekholmsnäs och Långängen
Samling vid värmestugan nedanför Ekholmsnäsbacken kl 07.00 för en promenad i området
Ekholmsnäs/Långängen. Ledare: Tomas Dahlén
Tisdag 9 maj LIDINGÖEXKURSION: Långängen
Samling på parkeringen vid Stockby motionsgård kl 19.00 för en promenad runt Långängssjön.
Ledare: Peter Lundberg
Måndag 12 juni LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Traditionell nattsångarexkursion som kan förlängas till andra lokaler för den som vill. Samling
på parkeringen vid Hustegaholm kl 21.30. Ledare: Stefan Clausen
Söndag 27 augusti LIDINGÖEXKURSION: Trimer
Samling på Pplatsen nedanför Lidingö kyrka kl 15.00. Spaning efter blåhake och andra ras
tande tättingar i Trimervassen. Ledare: Peter Lundberg.
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Ta gärna med fika! Har Du frågor: Ring
Peter på 766 11 89. Ständig uppdatering av fågelobservationer sker på LOFs hemsida.

