Meddelande från
LOF 2/04
Bäste medlem,
Styrelsen förstärktes vid årsmötet i mars med fyra nya ledamöter – Björn Dahlbom, Lars
Thilstedt, Stefan Clausen och Sören Lund – samtidigt som numera Gotlandsboende Magnus
Rignell tackade för sig efter flera års slit i föreningen med kassörskap och hemsida. Den nya
styrelsen har beslutat att göra ett utgivningsuppehåll med årsskriften Snatter, som inte
kommit ut sedan 2001. Förhoppningsvis kan Snatter återkomma i framtiden. Istället satsar vi
nu på att ytterligare förbättra hemsidan www.lidingoof.nu. Medlemmar utan tillgång till
Internet kan beställa utskrift av till exempel den årliga sammanställningen av
fågelobservationer genom att kontakta någon i styrelsen. Det går ju också att låna datortid på
Stadsbiblioteket. Höstprogrammet nedan är innehållsrikt och vi hoppas exkursionerna och
särskilt filmkvällen med Ingemar Lind lockar till deltagande.
styrelsen genom Peter Lundberg

ÅRSAVGIFTEN 2004
Du som inte har betalat årsavgiften för i år får med detta utskick ett inbetalningskort.
Medlemsavgiften för år 2004 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem, 40:- om Du
är under 20 år och 10:- för familjemedlem. LOFs postgirokonto är 96 23 62 – 0.

HÖSTPROGRAMMET 2004
Söndag 5 september LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Samling på P-platsen vid Hustegaholm kl 15.00. Det är mycket rastande snatteränder i viken
redan nu i slutet av augusti och det är rastande sjöfågel vi främst riktar in oss på. Ledare:
Stefan Clausen
Söndag 12 september LIDINGÖEXKURSION: Trimer
Samling på P-platsen NV Lidingö kyrka kl 16.00 för spaning på blåhakar och andra rastande
tättingar vid Trimer. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Ledare: Peter Lundberg
Lördag 2 oktober LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Samling på tippens topp från soluppgången under den mest hektiska flyttningsperioden.
Ledare: Peter Lundberg och Lasse Irestedt.
Lördag 30 oktober LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Även denna dag samlas vi på tippens topp vid soluppgången. Ledare: Lasse Irestedt.
Måndag 15 november FILMKVÄLL MED INGEMAR LIND
Den välkände naturfilmaren Ingemar Lind tar oss med till Varangerhalvön i nordostligaste
Norge – ett paradis för fågelskådare. Missa inte att komma till Ansgarskyrkan i Lidingö
Centrum denna kväll kl 19.00! Samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Kontaktperson:
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.

