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Rapportera smidigt via www.vinterfaglar.se eller vår app Vinterfåglar Inpå Knuten.
På webben kan du både rapportera och se statistik och i appen kan du rapportera.
Använder du denna blankett så vänligen skicka in den senast den 4 februari.

Stort tack för att du är med och rapporterar!
Resultatet publiceras i tidningen Vår Fågelvärld och på hemsidan www.birdlife.se
Naturbokhandeln ägs av BirdLife Sverige. Verksamheten går ut på att generera ett
överskott till föreningens arbete med fågelskydd. Vi skall även serva medlemmarna med de bästa produkterna för en ökad upplevelse av naturen. Handlar gör du
smidigt på vår e-handel: www.naturbokhandeln.se eller direkt i butiken på Öland.
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Vik ihop längs den streckade linjen, sätt en
tejpbit över kanten och skicka in.
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För fullständiga instruktioner, besök www.vinterfaglar.se

övrig art

övrig art

övrig art

TEJP

Vinterfåglar
Inpå Knuten

Plats för
frimärke

OneStop Office AB matar in din rapport i Vinterfåglar

OneStop Office AB
Sågtorpsvägen 40
183 55 Täby

Vik ihop längs den streckade linjen, sätt en tejpbit över kanten och skicka in.

Stöd vårt arbete!
Du kan stödja BirdLife Sverige på många olika sätt, t.ex. genom att bli medlem
eller skänka ett ekonomiskt bidrag. Oavsett vilken form du väljer så kommer
ditt bidrag att ha betydelse för både fågelskyddet och fågelintresset i landet!
Vill du skänka ett bidrag så välj något av alternativen
nedan. Vill du bli medlem så besök hemsidan:
http://birdlife.se/medlem/ny-medlem/
Skänk en gåva, sätt in valfritt belopp på:
BirdLife Sveriges 90-konto
Använd plusgiro 90 05 65-3 eller bankgiro 900-5653
Swisha på nummer 123 900 56 53
Skriv Fågelskydd som meddelande. Tack!
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