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Norra Norby – lördag 16 januari
Vinterfågelmatningar kan locka en mängd olika fåglar. Vi tittar på fåglar vid fågelmatning vid Norra Norby och längs 
stigar ner till Hågaån. Ingen anmälan behövs. Samling: kl. 08.30 p-platsen vid Norra Norby. Vägbeskrivning: 
Norbyvägen och Kvickstensvägen genom skogsridå. P-plats till höger nära soldattorpet.
Kontaktperson och guide: Gunnar Ehrenroth tel. 076-7807017, e-post gunnar.ehrenroth@gmail.com

Vintervandring – lördag 6 februari 
Följ med och kika efter fåglar i centrala Uppsala. Stadsmiljön hyser vintertid en del trevliga fågelarter såsom 
bland annat strömstare vid Upplandsmuseet och pilgrimsfalk uppe bland domkyrkotornen. Vi anpassar en 
stadsvandring efter förekomst av stannfåglar. Ringduvor finns i Engelska parken, och vid Botaniska trädgården 
kanske stenknäck eller turkduva kan skymtas. Ingen anmälan behövs. Samling kl. 08:30 vid Sankt Eriks källa 
vid Upplandsmuseet. Kontaktperson och guide: Per-Johan Ulfendahl, e-post perjohan.ulfendahl@telia.com

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 än 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 den på exkursionen
• hur många fria platser du har i bilen. 
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Vart vill du åka? Vilka ämnen vill du veta mer om? Hör gärna av dig  

till programgruppen med tips, maila samper97@gmail.com

Den pågående coronaviruspandemin ändrar förstås i flera avseenden förutsättningarna för att ordna våra 
aktiviteter. Alla exkursioner genomförs utifrån vad som är förenligt med det som för tillfället är Folkhälso-
myndighetens allmänna råd. För löpande uppdateringar kring detta, gå in på föreningens hem- eller Facebook-
sida. Vi kommer under första halvan av vårprogrammet inte att anordna några exkursioner som kräver samåk-
ning, utan var och en får ta sig till samlingsplatserna på egen hand. Beroende på hur situationen ser ut senare 
under våren kan ändringar göras. Vi hoppas förstås ändå att ni vill vara med och ta del av det som anordnas.
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Digital inneträff – Himalayas vackraste juvel – onsdag 24 februari
Ett av jordens mest säregna, vänliga och välbevarade länder. Det lilla landet Bhutan – som är lika stort som 
Schweiz – består till nästan 75 procent av naturskog. Få om ens något annat område i Asien har så mycket orörd 
skog. Ett intakt ekosystem där fågelfaunan är både unik och mångfacetterad. Hit reser fågelskådare från hela 
världen för att se färggranna hönsfåglar och flera andra specialiteter. Daniel Green visar bilder och berättar. 
Starttid: Den digitala träffen startar 18.30. Anmälan: Föredraget sker via zoom och länk skickas till dem som 
är anmälda. Anmälan görs till Jan Wärnbäck på warnback@hotmail.com senast 23 februari.

Håga ängar och Nåsten – lördag 13 mars
Vi spanar efter skogsfåglar vid Håga ängar och Högbyhatt i Nåsten. Kanske behagar någon lappuggla att övervintra 
i skogen. Vandring på cirka 6 km fram och tillbaka. Ingen anmälan behövs. Samling: kl. 06.00 p-platsen vid 
Kung Björns hög i Håga by. Kontaktperson och guide: Gunnar Ehrenroth tel. 076-7807017, e-post gunnar.
ehrenroth@gmail.com

Årsmöte för verksamhetsåret 2020 – onsdag 24 mars
På grund av coronaläget så kommer årsmötet att hållas digitalt för att möjliggöra att många deltagare kan 
vara med på mötet. Verksamhetsåret 2020 kommer att avhandlas och vi blickar fram mot ett kommande 50 - 
årsjubileum på hösten. Val till styrelse och övriga befattningar sker. Starttid: Årsmötet startar 18.30. Anmälan: 
Årsmötet sker via zoom och länk skickas till de som är anmälda. Anmälan görs till Jan Wärnbäck på e-post 
warnback@hotmail.com senast 23 mars.
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Nattkvist Svalgården
Kvinsgröta • Öland

8 sköna bäddar i dubbelrum
Exkursionsprogram 

Fågelguidningar

Fågelkurser 
Frågor om fåglar?

Välkomna till www.svalgarden.se
070-558 59 70


