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5/9 Vi börjar med att utforska hemmamarkerna.  Från klockan 17 finns Sofie och Maggan på plats i 

Nybroplattformen. Här hoppas vi det är full fart, det är det ju oftast. Vi artbestämmer vadare och 

änder. Har vi tur så drar någon rovfågel förbi eller så hittar vi andra trevliga och spännande fåglar. 

Drop-in efter klockan 17 och tills det mörknar eller vi tröttnar.  

8/9. Höstens utflykt till Uknö, denna våtmarkspärla nära Vinö. Tidig avfärd från Linköping (runt 05.30) 

för att vara på plats runt 07.00. Vi hoppas på en solig och vindstilla morgon så näten kan sättas upp 

och vi får se ringmärkning. Anmälan till Maggan senast torsdag den 5 september inför denna resa. 
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28/9 Utflykt på kvällen till Tåkern för att se det makalösa skådespelet då tranor och gäss i stora 

flockar slår läger för natten. Det är en allmän guidning så där är fler än vi. Samling 17.30 vid 

parkeringen vid Svälinge. Anmälan till Sofie. 

6/10 Vi samlas på parkeringen i Nybro klockan 09 och går tillsammans ut över maderna till Stora 

Tornet. Där är fina vadarstränder och chans att se spännande fåglar. Om det varit regnigt så kan det 

vara lerigt, så ta inte pumpsen! Ansvarig Sofie. Avslutas runt 12.00. 

22/10 Dags för rapphönepub på Hamlet. De som vill tar en bit mat eller något att dricka. Vi pratar 

fåglar och nördar in oss. Anmälan dagen innan så jag, Maggan, kan beställa bord. 

16-17 november inträffar den roliga Kommunkampen. Alla som vill kan vara med och hjälpa sin 

kommun att hitta mest antal arter. Information om hur det går till kommer i början på november.   

1/12 Nu har vintern kanske gjort sitt intåg och Maggans fågelmatning i Trädgårdsföreningen bör 

vara igång sedan en månad. Vilken lite udda art ska det bli i år? Förra året var det den lilla 

svartmesen som drog skådare. Ni vet väl att även ni som har en matning kan vara med och tävla i 

Fågelbordskampen som börjar just denna dag. Vilken matning i Östergötland lockar flest arter? Det 

blir skådning från klockan 09.00 och tills vi tröttnar. Sedvanlig glögg och pepparkaka avnjutes 

någonstans vi finner lämpligt. 

7/12 Förmiddagen. Årets sista evenemang blir något för hela familjen om man vill. Skådarhjälpen, 

som är en gren av Musikhjälpens insamling till ett behjärtansvärt ändamål, drar igång och hela 

Sverige är med och tävlar. Vilket landskap får flest deltagare, flest arter, flest kryss? All info kommer 

när det närmar sig men anteckna datum redan nu. Det är riktigt kul att leta arter och en kaja är lika 

mycket värd som en kungsfiskare. Man betalar en krona per sedd fågel. Ansvarig Hanna och Sofie. 

Väl mött på de aktiviteter som lockar. Info om varje aktivitet mailas ut några dagar innan. 

Ansvariga: 

Maggan 073 81 05 921 

Sofie 073 64 13 235 
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