
Rapphönornas vårprogram 2020 - Linköping 

2/2 Vinterfåglar inpå knuten och knytis 

Först ut 2020 är den årliga fågelräkningen som genomförs denna helg i hela Sverige. Vi räknar 

tillsammans fåglar vid min matning i Trädgårdsföreningen och har därefter ett knytkalas ihop. Detta 

har varit så trevligt och jag hoppas många kommer i år också. Plats och tid meddelas i januari. 

Ansvarig: Maggan 

9 /2 Stångån 

Vi besöker Stångån och vandrar upp-och nedströms i jakt på kungsfiskare, forsärla och strömstare. 

Samling klockan 09.00 Ansvarig: Sofie Hellman 

25/2 Skådarpub 

Vi samlas och äter en bit, tar en öl och pratar om ditt och datt. Samling klockan 18.00 på Hamlet. 

Anmälan. Ansvarig: Maggan 

8/3 Ugglelyssning 

Detta är årets mest chansartade evenemang. Kommer vi att höra några ugglor i år? Eller blåser det 

för mycket? Snöar? Regnar? Förra året hörde vi kattugglor på tredje försöket.  Tid och plats meddelas 

senare. Kan ställas in eller ändras till annan dag. Ansvarig: Maggan 

29/3 Svartåmynningen om isfritt alt Stångån 

Samling klockan 09.00. Om isen gett med sig så besöker vi finns Svartåmynningen, annars blir det 

nytt besök vid Stångån. Håll tummarna för att isen gett sig och att vårens fåglar samlats. Ansvarig: 

Sofie 

19/4 Orrspel 

Vad kan vara härligare än att uppleva ett orrspel? Vi åker till Kärnskogs mosse och bevittnar 

skådespelet. Avfärd redan klockan 05.00. Denna aktivitet är öppen även för män. Anmälan till 

Maggan som är ansvarig. 

26/4 Tinnerö med Norrköpings rapphönor 

Norrköpings rapphönor är nyfikna på vårt fina Tinnerö och vi gör en gemensam utflykt dit. Samling 

klockan 09.00. Exakt mötesplats meddelas senare. Ansvarig Maggan och från Norrköping Solveig 

Sundström. 

28/4 Borensberg 

Kvällsutflykt till Borensberg där alltid lika glada och engagerade rapphönor tar emot. Plats för samling 

och tid meddelas senare. Ansvarig: Maggan och Borensbergshönorna ihop. 

17/5 Leonardsberg med Norrköpings rapphönor 



Denna söndag gästar vi ett av Norrköpings fina fågeltorn. Våra rapphönevänner vänner från 

Norrköping guidar oss.  Avfärd runt 08.00 från Linköping. Samling på Himmelstalunds parkering 

08.45. Ansvarig: Maggan och från Norrköping AnnHild G. 

Maj Tyttorp med Else 

Någon gång under maj månad tar Else med oss på kvällsvandring i natursköna Tyttorp utanför 

Ljungsbro. Vi tittar på och lyssnar till alla fåglarna. Definitivt datum och tid meddelas senare. 

Ansvarig: Maggan och Else 

31/5 Tåkernutflykt 

Den sista utflykten för säsongen blir det Tåkern som får besök. Vi vandrar med Sofie och tittar på alla 

växter, alla fåglar som finns att se, lyssnar till den sköna fågelkören. Tid och plats meddelas senare. 

Ansvarig: Sofie 

9/6 Skådarpub  

Vi samlas på Hamlet 18.00 och summerar våren 2020, kläcker idéer för hösten 2020 och önskar 

varandra en skön sommar. Anmälan. Ansvarig: Maggan 

 

För alla aktiviteter gäller: 

Varma kläder 

Bra skor 

Matsäck 

Samåkning i högsta möjliga mån. Samlingsplats för samåkning Ikanoparkeringen, den del som är 

närmast E4. 

20 kronor milen till chauffören, delat på antalet passagerare. 

Dagar och tider kan ändras. Meddelas alltid både på fbsidan Rapphönan Östergötland och genom 

mail till de som anmält sig till maillistan. 

Evenemang kan helt ställas in vid tex dåligt väder. 

Sofie och/eller jag försöker att delta men OM det skulle vara omöjligt vid något tillfälle klarar ni att 

genomföra utan oss.  

Telefonnr: 

Sofie Hellman 073 641 32 35 

Maggan Pilemalm 073 810 59 21 

VÄL MÖTT 


