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JANUARI
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

FEBRUARI–MARS
Lördag 20/2 | Fågelvandring runt Åbackarna
Vi promenerar runt Åbackarna och studerar övervint-
rande fåglar. Fokus ligger på änder och andra vatten-
bundna fåglar men vi hoppas även att få se olika små-
fåglar. Har vi tur kan vi även se smådopping, strömstare 
och kungsfiskare. Samling vid Färgaregården 09.00. 

Ansvarig: Mats H Johansson, 070-510 98 43
paivi.mats@gmail.com

Lördag 6/3 | Uggleutflykt till Häradsudden
Vi besöker de klassiska ugglemarkerna kring Härads-
udden där vi hoppas få höra berguv, sparvuggla och 
kattuggla. Samling vid Häradsudden 18.00. 

Ansvarig: Clas Tornefjell, 070-968 05 07

Söndag 14/3| Årsmöte & föredrag av Anders Wirdheim
INNE Medlemmarna i FiNk kallas härmed till års möte. 
Denna aktivitet är ett samarrangemang med Östergöt-
lands Ornito logiska Förening (ÖgOF). Se inforutan nere 
till vänster för tid och lokal samt vår hemsida för even-
tuella förändringar. 

Efter årsmötesförhandlingarna berättar ornitolo-
gen Anders Wirdheim, tidigare informationsansvarig 
för BirdLife Sverige och redaktör för Vår Fågelvärld, 
med sitt gedigna kunnande om fågelfaunans föränd-
ring och de många trender som är värda att uppmärk-
sammas under titeln ”Fåglar som ökar och minskar i 
den svenska fågelfaunan”. 

FiNk bjuder alla deltagare på fika. 
Med hänsyn till smittskyddet görs föranmälan till 

Mats H Johansson, paivi.mats@gmail.com
Ansvarig: Stig Lindvall, 070-639 96 60
stig.lindvall@telia.com

APRIL–JUNI
Lördag 10/4 | Fågelskådning vid Herrebro
Vi samlas på norra parkeringen vid Herrebro våtmark 
för att vandra till fågeltornet och vidare till gömslet. 
Många andfåglar, vadare och småfåglar har kommit 
och visar upp sig i sina praktdräkter. 

Ansvarig: Anna Wiik, 070-403 69 91
annac.wiik@gmail.com

Söndag  9/5 | Vårfåglar Inpå Knuten
Vårfåglar Inpå Knuten fungerar i år som ett alternativ 
till den traditionella Fågeltornskampen* som ordnats 
varje vår. Syftet är att tillbringa en trevlig och trygg dag 
i fågelskådandets tecken samt att hitta fåglarna i när-
miljön. Sam tidigt räknas hur många fågelarter som ob-
serveras och artbestäms från det egna bostadsfönstret, 
farstubron eller bryggan nere vid den närliggande sjön. 
Detta är inget FiNk-arrangemang utan arrangeras av 
BirdLife Sverige kl 05–13. För detaljinformation sök ef-
ter Vårfåglar Inpå Knuten på BirdLife Sveriges hemsida. 
_________________
*) Fågeltornskampen är tyvärr inställd i år pga. Coronan 
och ersätts med Vårfåglar Inpå Knuten.  

Information: Mats H Johansson, 070-510 98 43
paivi.mats@gmail.com

FiNk:s program | vår
FiNk:s 40-årsdag  inföll den 15 januari 2020

INNEMÖTEN
Coronaviruset styr ännu vår tillvaro och FiNk 
följer naturligtvis myndigheternas rekommenda-
tioner för smittskydd. Vi har valt att göra ett pro-
gram som blir aktuellt först om läget förbättras så 
vi kan genomföra planerade aktiviteter. För änd-
ringar se vår hemsida (www.finknet.se).

Vårt årsmöte, årets enda innemöte, hålls i 
Bråvikens Segelsällskaps lokaler på Bråviksvägen 
55 i Lindö småbåtshamn, Norrköping kl 15.00. 

För de som åker buss så tag buss 11 till Lindö 
och stig av vid hållplats Bråviksvägen.

EXKURSIONER 

Medtag egen matsäck, lämplig klädsel, gärna 
kikare och fågelbok. Ingen anmälan behövs om 
inget annat anges, se under respektive aktivitet. 

Den som samåker (undviks i möjligaste mån, 
endast närstående) betalar 8 kr/mil till bilföraren. 

Alla våra exkursioner är i år riktade och lämp-
liga även för nybörjare. Inga förkunskaper behövs 
men det är bra om man har en kikare.

VÅRENS PROGRAM 2021
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Lördag 12/6 | Nattsångare
Vi lyssnar efter nattsångare och andra nattaktiva fåglar 
i klassiska marker för nattfåglar som Herrebrotippen 
och Gamla Rörsviken. Samling på norra parkeringen 
(alltså inte vid Borgs k:a) vid Herrebro 21.00.

Ansvarig: Clas Tornefjell, 070-968 05 07

Torsdag  17/6 | Fågelkväll vid Svensksundsviken
Vi letar efter försommarens fåglar från fågeltornet i 
Svensksundsviken från 18.00 till 21.00 då fågeltornet 
är bemannat. Vi går separat till tornet via stigen från 
parkeringen vid Arkösundsvägen. 

Ansvarig: Mats H Johansson, 070-510 98 43
paivi.mats@gmail.com

•••••

Spaning efter orrar | 20 mars
Finns det några spelande orrar vid Orrkojgölarna utan-
för Svärtinge? Vi åker dit i gryningen, lyssnar och tit-
tar. Samling för avfärd kl 05.00, plats anges senare. Vid 
dåligt väder kan utflykten flyttas till den 21 mars. An-
mäl intresse till: Karin Forsell, karinforsell@telia.com, 
0730-91 73 01.

Mauritzberg | 11 april
Vi åker till Mauritzberg för att skåda sjöfågel, bland 
annat alfåglar och ejdrar. Om vi inte kan samåka för-
söker vi hitta en alternativ lokal närmare Norrköping. 
Samling för avfärd kl 07.30 på Himmelstalundsbadets 
P-plats. Anmäl intresse: Lena Hagberg, hagbergslena@
gmail.com, 0730-651723.

Tinnerö eklandskap | 24 april
Utflykt till naturreservatet Tinnerö utanför Linköping 
tillsammans med Linköpings rapphönor. Om vi inte 
kan samåka flyttar vi utflykten till ett närmare utflykts-
mål. Samling för avfärd kl 08.00 på Himmelstalunds-
badets P-plats. Anmäl intresse till: Solweig Sundström, 
loddbynaset@telia.com, 070-975 24 19.

Beteby | 5 maj
Vi åker till vadarkärret vid Beteby. Samling för avfärd 
kl 17.30 på Himmelstalundsbadets P-plats. Anmäl in-
tresse till: Lena Nilsson, lena.in.nilsson@gmail.com, 
070-88 66 399.

Leonardsberg | 22 maj
Fågelskådning vid Leonardsberg tillsammans med Lin-
köpings rapphönor. Samling på Himmelstalundsbadets 
P-plats kl 8.45 eller vid Leonardsbergs P-plats kl 09.00. 
Anmäl intresse till: Annhild Gustavsson: annhild.g@
gmail.com, 079-341 27 44.

Herrebro | 1 juni
Utflykt till våtmarken vid Herrebro. Samling för avfärd 
kl 17.30 på Himmelstalundsbadets P-plats. Anmäl in-
tresse till: Cecilia Jerrskog, cecilia@jerrskog.se, 072-
200 79 04.

•••••

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.

Normalt brukar vi samåka till fågellokaler och dela 
på bensinkostnaden, 8:-/person och mil. Men så länge 
pandemin pågår följer vi myndigheternas riktlinjer 
för smittskyddet. Om det blir aktuellt med samåkning 
igen anger vi det i inbjudan till utflykten. Målet för 
utflykterna kan ändras med kort varsel beroende på 
vädret och rapporteringen på Artportalen. Smittoläget 
kan också påverka valet av utflyktsmål.

Vinterfåglar inpå knuten | 30 januari
Vi deltar i den nationella fågelräkningen Vinterfåglar 
inpå knuten och promenerar till matningen vid Motala 
ström nära Fiskeby. Om du vill kan du bidra med fågel-
mat till denna privata matning. Ta med varm dryck och 
matsäck för egen del! 

Samling på P-platsen där Kabelvägen slutar vid 
Himmel stalund norra kl 09.00. Anmäl intresse till: 
Anita Nilsson, anita_e_nilsson2020@outlook.com, 
070-879 33 20.

DU ÄR VÄL MEDLEM I FINK?!!
Vi behöver dig i föreningen, så glöm inte att se till 
att förbli eller bli ny medlem i FiNk 2021. Aktuellt 
belopp betalas till vårt plusgironummer. Välkom-
men och tack för att du stöttar oss!

Se baksidan för alla uppgifter – mer informa-
tion finns även på vår hemsida www.finknet.se
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