Medlemsbrev 2, 2021

Hej igen,
Med tanke på tiderna vill vi i styrelsen med tät frekvens uppdatera dig som medlem och här kommer
nu ytterligare en uppdatering.

Ringmärkning
Som nämnt i tidigare medlemsbrev, så har styrelsen trots gedigna ansträngningar med annonsering i
hela Norden och annonsering på internationella FB-sidor inte lyckats hitta några kandidater som
ringmärkare på heltid. Vår bedömning är att det är pandemin som spelar in.
Fokus är nu att få till ringmärkning på helgerna med hjälp av egna medlemmar och lokala förmågor.
Där är vi nästan klara med vårsäsongen men det finns fortfarande plats för ringmärkande
medlemmar! Se mer på hemsidan: https://www.landsort-birds.se/pages/ringmarkning2021.php
Det är också fortsatt styrelsens mål precis som årsstämman instämde i, att föreningen på sikt ska ha
egna ringmärkare och att medlemmarna ska kunna delta i ringmärkningen.
Då ringmärkare är på plats så behövs också åtminstone en assistent. Denna assistent ska ha vana av
ringmärkning, ha gått ringmärkarkurs eller på något annat sätt ha relevant kompetens
Anmäl intresse till Caroline Sjöström ringmarkning@landsort-birds.se

Guidningar
Trots höga ambitioner gällande guidningar tvingas vi anpassa oss efter verkligheten, det behövs såväl
personal som besökare och bådadera är osäkra just nu. De öppna guidningarna mitt i veckorna kan
inte längre erbjudas. Däremot fortsätter vi med öppna guidningar på lördagar i maj månad, tiden för
dessa är satt till kl. 11.30.
Vi letar personer som kan guida, en manusmall som hjälp kommer att tas fram och det är tänkt att
den som guidar får stöd av ringmärkaren /ringmärkningsassistenten som på lämplig tidpunkt visar
upp några fåglar, om och när så är möjligt.
Guidningarna är viktiga; skapar intäkter och närvaro och kredibilitet vad gäller föreningen ut på
Landsort.

Bokningsappen
Bokningsappen har testats och en del fel har fixats. Den är nu i drift och alla tidigare testbokningar
borttagna.
Appen nås via sidan om övernattning på hemsidan eller direkt via https://www.landsortbirds.se/bokning/index.php

Men det går självklart också att maila en bokningsförfrågan till bokning@landsort-birds.se
Förnärvarande har vi problem med Mac/Safari, men vi arbetar hårt på att lösa problemet. Andra
browsers på Mac fungerar dock.
Det har kommit synpunkter på betalningsansvar när det gäller sena avbokningar: Självklart är det så
att ingen tvingas betala en sen avbokning när stationen i övrigt är helt tom, men omvänt, en sen
avbokning i oktober, när andra medlemmar inte kunnat ges plats, är väl ganska rimligt att man får
betala? Styrelsen är såklart öppen för en diskussion på denna punkt. Det är medlemmarna som
bestämmer !

Resa
Transportkapaciteten via Waxholmsbolaget är fortsatt väldigt begränsad på grund av pandemin och
dess restriktioner. Läs mer på Waxholmsbolagets hemsida: https://waxholmsbolaget.se/
Notera tex kravet på munskydd.
Risken är uppenbar att inte komma med båten varken på utresa eller hemresa. Styrelsen känner
starkt behov av att säkra transporterna av medlemmar, ringmärkare, exkursionsledare samt annan
stationspersonal. Ingen vill väl riskera att bli stående på Ankarudden utan vare sig transport till ön
eller tillbaka Nynäshamn då bussen redan lämnat, inte heller bli kvar på Landsort?
Svedtiljas båttaxi har gett oss löfte om att ställa upp med båttaxi till samma pris som förra säsongen.,
dvs bara något dyrare än färjan givet att man är minst tre som reser.
Kontakta Svedtiljas Båttaxi, på tel. 0705428048 för exakta priser och bokning.
På ön och stationen
När vi är på ön håller vi avstånd och respekterar att det finns många därute som försöker undvika att
bli smittade.
På stationen gäller samma regler som förra året. Vi bokar bara in hälften så många gäster som är
möjligt, du måste vara helt frisk för att komma ut, vi bokar max två personer i varje rum om man inte
är ett sällskap som känner varandra.

Ha en härlig skådarvår !
önskar
Styrelsen, Landsorts Fågelstation

