Meddelande från LOF
2/06
Bäste medlem,
Efter en sommar som först var varm och torr och sedan varm och blöt, inväntar vi med spän
ning vad hösten skall föra med sig. Mycket fågel är i rörelse i septemberoktober och det är
för det mesta spännande att vara ute i fält. Höstprogrammet innehåller bland annat sträck
räkning från Trolldalstippen, som också är bemannad flertalet helgmorgnar i övrigt. När du
är ute på egen hand hoppas vi att du rapporterar vad du ser på LOFs hemsida www.lidin
goof.nu och på Svalan. Du kan också alltid ringa Peter på 766 11 89 eller 070 537 12 57 om
du ser något roligt.
styrelsen genom Peter Lundberg

PÅMINNELSE ÅRSAVGIFTEN 2006
Du som enligt våra noteringar ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2006 får med detta ut
skick ett inbetalningskort. Medlemsavgiften för 2006 är oförändrad, dvs 80: för fullt beta
lande medlem och 40: om Du är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 620.

HÖSTPROGRAMMET 2006
Lördag 16 september LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Om det inte är någon fart på sträcket fortsätter vi till någon annan lokal på ön. Samling på tip
pens topp från soluppgången. Ledare: Peter Lundberg
Söndag 1 oktober LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Vi hoppas på en bra sträckdag under den allra bästa flyttningstiden. Samling på tippens topp
från soluppgången. Ledare: Peter Lundberg
Lördag 28 oktober LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Samling på parkeringen vid Hustegaholm kl 09.00 för en promenad runt Gråviken för att räk
na i de sista rastande änderna och flyttande tättingarna. Ledare: Lars Irestedt
Söndag 3 december LIDINGÖEXKURSION: Mölna
Vi återupptar traditionen med exkursion på första advent. LOFmatningen vid Mölna är i gång
och kanske finns strömstare i ån. Samling på Tykö brygga kl 09.00. 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.

