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Kära medlem  ! 
  
Vårsäsongen närmar sig sitt slut, vi har just lagt ut höstprogrammet och öppnat bokningssystemet för 
bokningar tom 15 november. 
Vi har några intressanta nyheter i höstprogrammet; en ringmärkarträff, en familjeexkursion tänkt att 
locka yngre fågelskådare samt vardagsexkursioner, för dem som är lediga mitt i veckan eller arbetar 
på distans.  
  
Under våren har ringmärkningen skötts med helt frivilliga krafter och framförallt Caroline, vår 
ringmärkningsansvariga, har lagt många helger ute på ön, men vi har även haft ett längre gästspel av 
Ebba A i april, samt helger där Liam M och Viggo N ryckt in. Flera andra har också hjälpt till anonymt. 
En ringmärkningskurs genomfördes i april och många av deltagarna har sedan hoppat in som 
assistenter i ringmärkningen. 
  
Styrelsen riktar ett stort tack till er alla ! 
  
Vi tror det finns flera medlemmar därute som är intresserad av att ringmärka eller vara assistent i höst 
och ett första schema ligger redan ut på hemsidan. Om du är intresserad, kontakta vår 
ringmärkningsansvariga Caroline på ringmarkning@landsort-birds.se 
  
Vad gäller sträckräkning har ett flertal medlemmar lagt ner ett hårt arbete och vi arbetar på att 
sammanställa en vårrapport (om nu ordförande lyckas begripa artportalens alla fina detaljer). 
Tack till er alla också ! Spännande obsar på Landsort, ökar intresset för vår fågelstation. 
Styrelsen vill betona att vi fortfarande letar efter någon medlem som vill ta sig an området 
sträckräkning, precis på samma sätt som vi idag redan har en ringmärkningsansvarig, som hanterar 
bemanning, regler och rapportering. 
  
Vi har även haft öppna guidningar alla helger från och med maj månad med ett nytt 
upplägg  där  guidningen sköts av en person som inte är ringmärkare (ett färdigt manus finns att 
använda) men där ringmärkaren kommer förbi när det passar och visar upp några fångande 
fåglar.  Detta avlastar den ringmärkande personalen. 
Vi letar efter flera medlemmar som kan tänka sig hålla i en guidning . Är du intresserad , kontakta 
styrelsen via styrelsen@landsort-birds.se 
  
  
Vi har också haft några exkursioner för medlemmar som varit lyckade, men också tvingats ställa in 
några pga pandemin. 
  
Ett digitalt bokningssystem har tagits fram och lanserats och det ser faktiskt ut att fungera. Styrelsen 
hoppas att medlemmarna inte tvekar att framföra  synpunkter såväl negativa som positiva. 
Vi har också försökt att tydliggöra reglerna för övernattning på stationen, dels vad gäller nattro och 
dels vad gäller tjejrum och platser etc.  Det behövs nu när bokningen på ett enkelt sätt blir tillgänglig 
för alla. 
Vi är en fågelstation, boendet är i första hand för fågelskådande medlemmar. 
  
Konceptet med stationsvärd har fungerat bra under våren ( vi tackar Torgny G för en fin insats), men 
trots det har vi under många veckor inte haft någon på plats ute på stationen. Det handlar om någon 
som i utbyte mot gratis boende, tar ansvar för stationens skick, dagligen inspekterar de ihoprullade 
näten, välkomnar de övernattande och ser till att det skrivs dagbok. 
  
Lite förmaningar: det finns en hel del matvaror i frysen ute på stationen, som vi misstänker är 
kvarglömda. Dessa kommer att slängas innan sommaren, om ägaren inte hör av sig. 
Det samma gäller icke märkta matvaror i kylskåpen. 
Har du något som du vill spara, hör av dig till styrelsen. 
  
  

mailto:ringmarkning@landsort-birds.se
mailto:styrelsen@landsort-birds.se


 2021-06-15  
Föreningen har också fått en större donation av en privatperson, och som vi i detta brev  sänder ett 
anonymt tack till.  Vi ska göra något bra med din gåva! 
Det har även kommit in mindre gåvor. Även där, ett stort tack ! 
  
Nu kan också vem som helst skapa inlägg på föreningens Facebook-sida. Ta chansen och skriv något 
när du varit ute, lägg ut den bild eller en video. 
  
Men allt detta till trots, det finns en del saker som vi känner vi inte orkat med: 
  

• Stationsskylten behöver bytas. 

• Nya madrasser, tvätta sängkläder, madrasskydd etc. 

• Fräscha upp anslagstavlan nere vid vägen. 

• Köket är visserligen rent, men fortfarande ganska risigt. 

  
Generellt skulle vi som förening må bra att fler medlemmar aktiverar sig, ringmärkning, assistans, hjälp 
med att ta hand om stationen, leda exkursioner, aktivt bidra med tips och idéer för att vi ska bli bättre. 
Maila dina önskemål till 
styrelsen@landsort-birds.se 
  
  
Vi ses i höst  ! 
  
Styrelsen 
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