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AUGUSTI

onsdag 19/8 | Vadarkväll vid Svensksundsviken
Svenskundsviken är en fantastisk fågellokal i vårt närområde. Vi promenerar till fågeltornet i Svensksundsviken från parkering vid Arkösundsvägen för att studera olika vadare och lära oss känna igen dem både på
läte, utseende och beteende. Det finns guide på plats
i fågeltornet kl 18-21. Samling vid Svensksundsvikens
parkering utmed Arkösundsviken kl 18.00.
Ansvarig: Mats H Johansson, 070-510 98 43
paivi.mats@gmail.com
söndag 23/8 | Fåglar vid Roxen
Vi besöker fågellokalerna Sättunaviken och Svartåmynningen vid Roxen i vår grannkommun. Dessa

INNEMÖTEN
Coronaviruset styr ännu vår tillvaro. Både FiNk
och Rapphönan följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer för smittskydd. Programmen har anpassats till rådande läge, men kan
komma att behöva inställas in vid förändringar.
Håll koll på vår hemsida (www.finknet.se).
Våra båda innemöten hålls i Bråvikens Segelsällskaps lokaler på Bråviksvägen 55 i Lindö småbåtshamn, Norrköping klockan 15.00.
För de som åker buss så tag buss 11 till Lindö
och stig av vid hållplats Bråviksvägen. Kaffe, te
och tilltugg serveras till ett pris av 25 SEK.

EXKURSIONER
Medtag egen matsäck, lämplig klädsel, gärna
kikare och fågelbok. Ingen anmälan behövs om
inget annat anges, se under respektive aktivitet.
Den som samåker betalar 8 kr/mil till bilföraren.
Vår nya utflyktsserie speciellt riktad mot nybörjare introducerades förra året. Mot bakgrund
av de hänsyn vi tar för att minimera spridning av
covid-19 har alla höstens aktiviteter anpassats till
dig som nybörjare. Man behöver inga förkunskaper för att delta men det är bra om man har en kikare och en fågelbok.
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lokaler har ofta stor artrikedom och brukar ge många
intressanta observationer. Samling kl 08.00 på Himmelstadlundsbadets parkering för gemensam bilresa
till Roxen. Återkomst vid kl. 12.
Ansvarig: Clas Tornefjell, 070-968 05 57

SEPTEMBER

söndag 6/9 | Herrebro våtmark

Vi samlas på den norra parkeringen till Herrebro våtmark 09.00 för gemensam promenad först till fågeltornet och sedan ut till gömslet. Herrebro våtmark bjuder
på många intressanta fåglar som är typiska för lokalen.
Änder, doppingar och tättingar är några exempel. Avslutning vid kl. 12.
Ansvarig: Mats H Johansson, 070-510 98 43
paivi.mats@gmail.com
lördag 26/9 | Häradsskär
Vi samlas på Himmelstadlundsbadets parkering kl
06.00 för gemensam avfärd i bil till Fyrudden för vidare
båtfärd till Häradsskär kl 07.30. I det yttre havsbandet
har vi möjlighet att se sträckande sjöfågel och rastande tättingar på ön. Denna exkursion sker tillsammans
med Linköpings Fågelklubb. Hemfärd ca kl 15.00 från
Häradsskär.
Anmälan senast den 24 september till ansvarige
Mats Hjelte, 070-564 81 70, mats.e.hjelte@gmail.com

OKTOBER

söndag 4/10 | Rovfåglar & sträck vid Leonardsberg
Under förmiddagen kl 06-12 räknar vi sträckande rovfåglar och andra arter från fågeltornet eller berget bredvid. Det kan bli upp till 10 olika rovfågelsarter och vissa
i stort antal. Även tättingar i stora antal kan passera. Vi
går separat ner till observationsplatsen från Leonardsbergsparkering och man kan dyka upp när det passar.
Ansvarig: Robert Petersen, 073-708 35 45
petersen-robert@hotmail.com

söndag 11/10 | Fjällnära fåglar i Dalafjällen
INNE Följ med Lotta Berg, ordförande i Bird Life Sverige och professor i Husdjurens miljö & hälsa vid SLU i
Skara, till Dalarnas fjällvärld och dess fåglar. Lotta är en
kunnig ornitolog och har stor erfarenhet av Dalarnas
fågelliv.
Ansvarig: Stig Lindvall, 070-639 96 60
stig.lindvall@telia.com

Rapphönan i Norrköping

NOVEMBER

söndag 8/11 | Fåglar som minskar och ökar i den
svenska fågelfaunan
INNE Fågelfaunan är i ständig förändring och det finns
många negativa trender att uppmärksamma. Samtidigt
har flera nya arter etablerat sig som häckfåglar i Sverige.
Anders Wirdheim, tidigare informationsansvarig för
BirdLife Sverige och redaktör för Vår Fågelvärld, belyser
med sitt gedigna kunnande detta viktigt område.
Ansvarig: Stig Lindvall, 070-639 96 60
stig.lindvall@telia.com
lör-& söndag 14–15/11 | Kommunrally i Östergötland
Tredje helgen i november anordnas traditionsenligt
det årliga kommunrallyt i Östergötland – detta år för
11:e gången! Rallyt pågår hela helgen och är en tävling
mellan landskapets 13 kommuner om att se så många
fågelarter som möjligt. Var med och hjälp Norrköping
att hitta fågelarter!
Ansvarig: Robert Petersen, 073-708 35 45
petersen-robert@hotmail.com

DECEMBER

söndag 13/12 | Vandring runt Åbackarna
Åbackarna är en fin övervintringslokal för bl.a. änder,
smådopping, måsar och tättingar. Vi samlas på Färgargården kl 10.00 för en lugn promenad runt Åbackarna
under flitigt skådande.
Ansvarig: Örjan Hallberg, 073-530 15 70
orjan.hallberg@gmail.com

JANUARI 2021

söndag 17/1 | Vinterfågelräkning i Motal ström
Årets inventering av sjöfåglar och andra vattenbundna
arter längs Motala ström går av stapeln denna söndag.
Vi räknar längs olika delsträckor från Glan i väst till
Lindö i öst. Samling sker vid Saltängsbron kl 09.00.
Ansvarig: Britt Ring, 073-085 92 70
britt.s.ring@gmail.com
•••••

Rapphönan i Östergötland är ett nätverk för kvinnor
och tjejer som tycker om att vara ute i naturen och
titta på och lära sig mer om fåglar. Det krävs inga
förkunskaper för att vara med på våra träffar. Vi hjälper
varandra att bestämma arterna vi ser.
Coronaviruset (se gula rutan). Vi har gjort ett program för hösten 2020 som bygger på att alla tar sig
till utflyktsmålet i egen bil. Vi samlas på utflyktsmålets
parkeringsplats (fågellokaler med rejäla P-platser valts
så att alla skall få plats). Under utflykten håller vi säkerhetsavstånd och tittar inte i varandras kikare.
Alla som står på Rapphönans mejllista kommer att
få en inbjudan med e-post inför varje utflykt. Målet för
utflykterna kan ändras med kort varsel beroende på
vädret och rapporteringen på Artportalen.
Leonardsberg | tisdag 25 augusti
Utflykt till Leonardsberg med samling på P-platsen
nära tornet kl 17.30.
Ansvarig: Lena Hagberg, 073-065 17 23
hagbergslena@gmail.com
Svensksundsviken | torsdag 3 september
Utflykt till Svensksundsviken och vi samlas på natur
reservatets P-plats utmed Arkösundsvägen kl 17.30.
Ansvarig: Annhild Gustavsson, 079-341 27 44
annhild.g@gmail.com
Tåkernutflykt | söndag 27 september
Vi letar efter skäggmesar och andra fåglar i vassen.
Kanske kan vi se intressanta fåglar från fågeltornet.
Samling på P-plats Naturum Tåkern vid Glänås 10.00.
Den som vill kan stanna till 17.30 då Motala Biologiska Förening och Naturum Tåkern arrangerar en gåsoch trankväll vid Svälingetornet på Tåkerns norra sida.
Ansvarig: Barbro Mild, 073-554 36 42
barbro.mild@gmail.com
•••••
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Fågelföreningen i Norrköping | FiNk
organisationsnummer | 825003–2737

fink | Fågelföreningen i Norrköping, FiNk, bildades den 15 januari 1980
syfte | att verka för utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att väcka och underhålla
intresset för fågellivet samt att bidra till ett ökat ornitologiskt kunnande.
verksamhetsområde | Norrköping med omnejd, dvs. nordöstra Östergötland.
samarbeten | BirdLife Sverige, Östergötlands OF och Studiefrämjandet i Östergötland
officiell adress | FiNk c/o Lena Nilsson, Garvaregatan 28, 602 22 Norrköping
plusgiro | 34 39 50–2 (medlemsavgifter etc)
avgifter | avser kalenderår, ange avsändare, e-post, mobil och betalningsskäl.
Ordinarie medlemskap 180 SEK, familjemedlemskap 30 SEK (FiNt ingår ej) dock en
maxkostnad/familj 230 SEK, ungdomsmedlemskap t.o.m. 25 år 50 SEK
Prenumeration på FiNt utan medlemskap 180 SEK
styrelse | 2020
ordförande Rickard Fredriksson 0703-31 09 88 rickard.ja.fredriksson@gmail.com
vice ordförande Stig Lindvall 0706-39 96 60 stig.lindvall@telia.com
sekreterare Örjan Hallberg 0735-30 15 70 orjan.hallberg@gmail.com
kassör Lena Nilsson 0708-86 63 99 lena.in.nilsson@gmail.com
ledamot Mats H Johansson 0705-10 98 43 paivi.mats@gmail.com
ledamot Britt Ring 0730-85 92 70 britt.s.ring@gmail.com
ledamot Anna Wiik 0704-03 69 91 annac.wiik@gmail.com
hemsida | www.finknet.se
facebook | Fågelföreningen i Norrköping (FiNk)
webb | Malin Larsson 0703-30 93 24 malinm.larsson@gmail.com
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