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Årsmöte 2018 – 20 mars
Verksamhetsåret 2018 avhandlas och föreningen blickar fram emot det kommande året. Sedvanliga val till 
styrelse och övriga befattningar och naturvårdsprisutdelning. Efter fikapaus överlämnar vi ordet till en garanterat 
spännande föreläsare. Årsmötet går av stapeln kl. 18:30 i Ekmansalen, ingång 14 på Evolutionsbiologiskt 
centrum i Uppsala.

Ugglor i Uppland – 23 mars
Ugglor är fascinerande fåglar och att åka ut i ugglemarkerna under bästa speltid kan bjuda på flera olika arter 
så som sparvuggla, kattuggla och slaguggla. Vi låter tillgången på ugglor styra vart färden går. Exkursionen är 
väderkänslig och antalet platser är begränsat.  
Anmälan: Jan Wärnbäck, e-post warnback@hotmail.com eller tel. 073-654 88 76.  
Samling: kl. 16:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 60 kr.

Skådarpub: ”Birders corner” på Bishops Arms – 21 mars
Välkommen till en trevlig kväll med andra fågelintresserade över lite god mat och dryck. Samtalen kretsar 
kring minnesvärda fågelupplevelser, äventyrliga skådaranekdoter, roliga utflyktsmål och mycket annat. Ingen 
föranmälan behövs, men om du ser detta på Facebook så visa gärna ditt intresse att komma – Bishops Arms är 
ett populärt ställe och vi måste boka bord. Vi träffas från kl 18:30 på Bishops Arms, Bäverns gränd 17 i Uppsala.

Läs detta innan du anmäler dig
Ange om du är under 25 år, så får du 50 % rabatt på resan. UOF bjuder på mellanskillnaden.  

Vi tar helst emot anmälningar via e-post för att:

• säkert kunna dokumentera vem som kommit först när det är högt tryck på få platser till en   
 populär exkursion,
• planera antalet bilar i förhållande till antalet deltagare,
• vid eventuellt behov ordna hämtning/avlämning på andra platser en den som är planerad.
Anmälan måste innehålla:
• namn
• mobiltelefonnummer, för att snabbt kunna nå alla om någon förändring sker i programmet
• om du har bil och kan ta med det på exkursionen
• Hur många fria platser du har i bilen.

PROGRAM   VÅREN 2019 – DEL 2
Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om? Hör gärna av dig  

till programgruppen med tips, maila jonhessman@hotmail.com



PROGRAM   VÅREN 2019 – DEL 2

Exkursioner 20 mars – 8 juni
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Vardagsvandring Hågadalen – 3 april
Vi tar en tur i Hågadalen för att se hur långt våren kommit. Mesar och trastar sjunger i kapp med stararnas 
gnisslande. Ringduvor och skogsduvor har även de börjat med häckningsbestyren.  
Samling. 17.30 på parkeringen vid Kung Björns hög. Vandringen är gratis och ingen föranmälan behövs. 
Vandringen leds av Peter Schmidt, tel. 073-067 31 45.

Hackspettsmorgon – lördag 6 april
Följ med oss ut i Upplands skogar i en gryning med visslande sparvuggla. Hackspettarna börjar trumma och 
ropa. Orrspel, tranrop och trastsång hörs runtomkring. Med lite tur kan både tjäder och järpe ses vid vägen. 
Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel. 076-7807017.  
Samling: Kl. 05.00 vid Helga Trefaldighetskyrkan. Resekostnad: 100 kr.

Vardagsvandring Funbo – Onsdag 10 April
Vi traskar i jordbrukslandskapet och spanar efter våra nyanlända fåglar. Vid den här tiden brukar stora mängder 
gäss rasta på åkrarna vid Funbosjöns fågeltorn. Sädgås och grågås dominerar i mängd och ibland står där 
någon bläs- eller spetsbergsgås och gömmer sig. Tornfalken är på plats vid Sundby och den bruna kärrhöken 
patrullerar över vassen. Har vi tur är ängarna översvämmade så vi kan leta efter några rastande änder i 
kvällsljuset. Samling på parkeringen till Funbo kyrka kl. 17:30. Vandringen är gratis och ingen föranmälan 
behövs. Vandringen leds av Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller  
tel. 073-685 48 92.

Vendelsjön – 13 april
Vendelsjön en morgon i april brukar vara ett säkert kort för att få se flertalet av landets änder och en hel del 
andra arter som ligger i sjön så som vadare och måsar. Både havsörn och brun kärrhök är på plats runt sjön 
och med lite tur kan skäggmesen höras plinga i vassen. Anmälan: Jan Wärnbäck warnback@hotmail.com, tel. 
070-750 02 03. Samling: kl 06:30 vid Helga Trefaldighetskyrkan. Resekostnad: 60 k

Årike Fyris – onsdag 17 april
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad 
man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider 
på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel. 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 24 april
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad 
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man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider 
på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel. 073-685 48 92.

Hjälstaviken – lördag 11 maj
På kvällen står vi först i fågeltornet och spanar på änder och andra våtmarksfåglar. I bakgrunden tutar rördrom. 
Vid skymningen förflyttar vi oss till vikens nordände. Det finns chans på dubbelbeckasin, gräshoppsångare och 
småfläckig sumphöna. Anmälan: Pekka Westin 0171-463039 och 070-5728042. Samling: Kl. 18.00 vid Helga 
Trefaldighetskyrkan. Resekostnad: 50 kr.

Skådarpub: ”Birders corner” på Bishops Arms – 25 april
Välkommen till en trevlig kväll med andra fågelintresserade över lite god mat och dryck. Samtalen kretsar 
kring minnesvärda fågelupplevelser, äventyrliga skådaranekdoter, roliga utflyktsmål och mycket annat. Ingen 
föranmälan behövs, men om du ser detta på Facebook så visa gärna ditt intresse att komma – Bishops Arms är 
ett populärt ställe och vi måste boka bord. Vi träffas från kl 18:30 på Bishops Arms, Bäverns gränd 17 i Uppsala

Natt- och dagexkursion – 26-27 april
Natt- och dagexkursionen är en krävande exkursion men som skapar minnen för livet. Att täcka in både kvällen, 
natten och morgon/förmiddag medför möjlighet att stifta bekantskap med många olika fågelarter. Särskilt som 
vi rör oss över både jordbruksområden, skog, sjö och kust. Färden kommer gå från Uppsala och norrut. Några 
timmars vila kommer det bli innan äventyret vänder söderut mot Uppsala som beräknas angöras senast 14.00. 
Vi räknar med att få se/höra runt 100 olika arter under exkursionen. Ta med oömma skor, varma kläder och gott 
fika, även tubkikare kan vara bra. Anmälan: Gunnar Ehrenroth, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com eller tel 
076-780 70 17. Samling: fredag 26 april kl 20:00 vid Helga Trefaldighetskyrkan i Uppsala. Resekostnad: 130 kr

Öppet torn/Fågeltornskampen – 4 maj
Föreningen bemannar fågeltorn i hela Uppland för att se från vilket torn flest arter kan ses. Det kommer stå 
kunniga skådare i alla bemannade torn och alla är välkomna att komma förbi och hjälpa till eller få lära sig 
något om de arter som behagar befinna sig inom syn- och hörhåll. För en uppdatering av vilka torn som är 
bemannade se Facebook. Ingen anmälan. Tornen är bemannade mellan 05-13. Vill du anmäla ett torn hör av dig 
till Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 8 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad 
man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider 
på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 15 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad 
man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider 
på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 22 maj
Kom och spana in hur långt våren har kommit på denna Uppsalas pärla! Fågellivet är rikt och man vet aldrig vad 
man kommer att få se. Som brukligt samlas vi i fågeltornet på västra sidan av Fyrisån kl 18:00. Vi har två guider 
på plats. Vid frågor kontakta Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel 073-685 48 92.




