PROGRAM HÖSTEN 2020
Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om? Hör gärna av dig till programgruppen med tips, maila samper97@gmail.com

Information om anmälan till exkursioner
Som alla är väl införstådda med vid det här laget sätter den rådande Coronasituationen
förutsättningarna för att ordna exkursioner i ett nytt läge. Vi kommer under hösten inte att erbjuda
några exkursioner som kräver samåkning utan var och en får ta sig till samlingspunkten på egen

Årike Fyris – onsdag 2 september
Välkommen att stå en stund i fågeltornet och se vad Övre föret har att erbjuda såhär när hösten närmar sig. Många
förbi lågt över vattenytan! Samuel Persson guidar. Samling: kl 18:00 vid Övre förets fågeltorn, på åns västra sida.
Anmälan:
För frågor så maila gärna till Samuel på samper97@gmail.com

Ledskärsviken – lördag 12 september
Kort gångsträcka. Per-Johan Ulfendahl guidar. Anmälan: Ingen anmälan krävs vid frågor maila Per-Johan Ulfendahl,
på e-post perjohan.ulfendahl@telia.com. Samling: Vid Ledskärsbryggan 08.00.

Vardagsvandring Lövstaslätten – onsdag 16 september
Samling: Vi möts 17.15 på parkeringen vid stora
ladugården. Ca 4 km vandring. Anmälan: Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Leder gör Jan
Wärnbäck, warnback@hotmail.com eller 073-6548876.

Vardagsvandring Dalbyviken – onsdag 30 september
Vi utgår från parkeringen vid Hammarskog tar en vandring längs viken i kvällningen. Vi kan få se och höra
en blandad kompott av änder och tättingar. Samling: Vi möts kl. 17:00 på parkeringen vid Hammarskog. Ca
4 km vandring. Anmälan: Vardagsvandringar är gratis och ingen anmälan behövs. Leder gör Peter Schmidt,

Lördagsvandring Årike Fyris – lördag 12 oktober
Vi vandrar längs Fyrisån och spanar efter änder och andra sjöfåglar i ån, småfåglar i buskagen och rovfåglar över äng
och skog. Samling: Vi möts kl 08.00 vid Vindbrons östra fäste. Ca 4 km vandring. Anmälan: Vandringen är gratis och
ingen anmälan behövs. Vid frågor kontakta Gunnar Ehrenroth, gunnar.ehrenroth@gmail.com eller 076-7807017.

Backsvalan i Uppland – 3 november

INSTÄLLT

ovanligaste svala. Samling: Startar 18.30 på Biotopia Anmälan: Görs till warnback@hotmail.com, även vid frågor.
Föredraget blir av endast om rekommendationerna för Corona tillåter det. För uppdaterad info se hemsida och
Facebook.

Vi möts via Zoom för att visa och berätta om fågelmöten fångade på bild under det gångna året. För dig som har
bilder du vill dela med dig av gäller max 3 bilder var som anmäls i förväg till Jan Wärnbäck. Vill du vara med och lyssna
anmäler du även detta. Länk till mötet kommer skickas ut till alla som anmält deltagande. Start 18.30, anmälan
Görs till warnback@hotmail.com, även vid frågor.
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