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Årsmöte för verksamhetsåret 2020 – onsdag 24 mars 
På grund av coronaläget så kommer årsmötet att hållas digitalt för att möjliggöra att många deltagare ska kunna 
vara med på mötet. Verksamhetsåret 2020 kommer att avhandlas och vi blickar fram mot ett kommande 50 
årsjubileum till 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.

Vardagsvandring vid Vedyxa viltvatten – onsdag 14 april

omkringliggande skogen. Samling på parkeringen klockan 18.00. Max 7 personer. Anmälan: Jan Wärnbäck, 
e-post warnback@hotmail.com eller tel. 073-654 88 76.

Som alla är väl införstådda med vid det här laget innebär coronapandemin att vi 
måste anpassa exkursionerna så att vi genomför dem i enlighet Folkhälsomyn-
dighetens allmänna råd. För att försäkra oss om att vi inte blir för många krävs 
tillsvidare anmälan till ALLA exkursioner. För uppdateringar kring genomför-
ande titta på vår hemsida och på Facebook. Vi kommer inte att erbjuda några 
exkursioner som kräver samåkning utan var och en får ta sig till samlingspunkten 
på egen hand. Vi hoppas trots detta att ni vill vara med och ta del av det som 
ordnas.

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

•
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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

Årike Fyris – onsdag 21 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 guide 
på plats. Max 7 personer. Anmälan: Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel. 073-685 48 92.

Ånge Fågelsjö – lördag 24 april
Ånge fågelsjö är en relativt ny fågellokal strax utanför Storvreta med stor potential för många roliga fågelmöten. 
Ett besök i slutet på april kan bjuda på både doppingar, sothönor och änder så som snatterand. Men också 
rastande vadare som t.ex. brushane och skogssnäppa. Lars-Erik Larsson guidar. Samling på parkeringen 
klockan 07.00. Max 7 personer. Anmälan: Jan Wärnbäck, e-post warnback@hotmail.com eller tel. 073-654 88 76.

Årike Fyris – onsdag 28 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 guide 
på plats. Max 7 personer. Anmälan: Samuel Persson, e-post samper97@gmail.com eller tel. 073-685 48 92.

Årike Fyris – onsdag 5 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 12 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 19 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.

Vardagsvandring Nattsångare – onsdag 2 Juni
Häng med ut i försommarnatten och lyssna efter nattsångare längs Fyrisån. Från Librobäcks industriområde 

de arter vi kommer att höra. Har vi tur får vi avnjuta lite konsert från en kärrsångare eller se en hornuggla jaga 
över åkrarna. Vandringen är ca 3 km lång. Samling: kl 22:00 vid utomhusgymmet vid Librobäcks industriområde. 
Ring eller sms:a 0736854892 om du inte skulle hitta hit. Se Facebook för kartnål till mötesplatsen. Vandringen är 
kostnadsfri. Anmälan: Begränsat antal deltagare, anmäl via mail till Samuel Persson på samper97@gmail.com.
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