Meddelande från LOF
2/09
Bästa medlem,
Hösten är här och med den en spännande tid för alla fågelskådare. Mycket fågel är i rörelse i
september-oktober och vi försöker se några av dem på våra exkursioner. När vintern börjar
göra sig påmind i mitten av november drar vi i gång föreningens fågelmatning vid Hustegaholm. Missa inte heller filmkvällen med Ingemar Lind redan den 5 oktober. När du är ute på
egen hand hoppas vi att du rapporterar vad du ser på LOFs hemsida www.lidingoof.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 2009
Du som enligt våra noteringar ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2009 får med detta
utskick ett inbetalningskort. Medlemsavgiften för 2009 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem och 40:- om Du är under 20 år. LOF har plusgirokonto 96 23 62-0.
Du som ännu inte har meddelat vår kassör soren.lund@telia.com din e-postadress och att du i
fortsättningen vill få meddelanden via e-post samt betala årsavgiften via din internetbank,
ombeds också att göra det. Detta är en vinst för såväl föreningens ekonomi som miljön!

HÖSTPROGRAMMET 2009
Lördag 19 september LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Om det inte är någon fart på sträcket fortsätter vi till någon annan lokal på ön. Samling på
tippens topp från soluppgången. Ledare: Peter Lundberg
Söndag 4 oktober LIDINGÖEXKURSION: Trolldalstippen
Vi hoppas på en bra sträckdag under den allra bästa flyttningstiden. Samling på tippens topp
från soluppgången. Ledare: Peter Lundberg
Måndag 5 oktober FILMKVÄLL MED INGEMAR LIND
Ingemar visar filmen Fågelmänniskor och berättar om Erik Rosenberg och andra svenska
fågelskådarprofiler genom åren. Vi är denna gång i Föreningsgården, Larsberg och börjar kl
19.00. Det brukar bli fullt, så kom i tid! Samarrangemang med Naturskyddsföreningen.
Lördag 31 oktober LIDINGÖEXKURSION: Gråviken
Samling på parkeringen vid Hustegaholm kl 09.00 för en promenad runt Gråviken för att räkna in de sista rastande änderna och flyttande tättingarna. Ledare: Lasse Irestedt
Söndag 29 november LIDINGÖEXKURSION: Mölna
Adventsexkursion längs Mölna strand och å. Förhoppningsvis är strömstaren på plats och
kanske har exkursionsledaren glögg i termosen. Samling vid Tykö brygga kl 09.00. Ledare:
Torun Zachrisson
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Har du frågor ring Peter på något av telefonnumren ovan. Trolldalstippen är bemannad flertalet helgdagsmorgnar i septembernovember och alla är välkomna dit!

