
(kopia av mail med medlemsbrev , skickat 2022-07-04) 
Hejsan ! 
 
Ursäkta att vi stör på semestern, men här kommer lite information som kan vara bra att känna till: 
 
Nyckeln till stationen 
 
Den nyckel som tidigare fanns gömd utanför stationen, försvann kring 19-20/6 samtidigt som vår 
granne Claes Hultling hade påhälsning i sitt hus. Samma person kan ha tagit vår nyckel. Mats har 
därför bytt lås i alla dörrar och en nyckel finns nu placerad i en kodförsedd s.k. nyckelgömma. Tanken 
är att det bara är medlemmar som ska övernatta som ska känna till koden som också kommer att 
bytas med jämna mellanrum.   
 
Att nyckeln inte hänger fritt och synligt så vem som helst kan ta sig in i fastigheten är inte acceptabelt 
ur säkerhetssynpunkt, om något skulle hända är vi som förening ansvariga för det, ingen försäkring 
hjälper. Detta har också varit uppe till diskussion i möte med SFV. 
 
När du bokar övernattning via bokningssystemet får du mer information  om var nyckeln finns samt 
koden till nyckelgömman.  Tänk på att nyckeln också ska tillbaks in i nyckelgömman, när du som siste 
person lämnar stationen för att åka hem. 
 
Höstprogrammet 
 
Höstprogrammet ligger nu utlagt på hemsidan.  
 
https://www.landsort-birds.se/pages/hostprogram2022.php 
 
Något färre programpunkter än i våras, men Gunnarstenarna är en favorit i repris, nu i slutet av 
Oktober. 
 
I början av Augusti ( 5-7/8), kör vi också en fixarhelg och ställer iordning stationen inför hösten. Här 
behövs frivilliga krafter. Notera också grovsophämtningen i början av  September. De prylar i källaren 
som vi i ett tidigare brev informerade om kommer att slängas, kommer då verkligen slängas. Om du 
tror du har något bland dessa som du vill behålla, se till att bärga det i tid. 
 
 
 
Bokning av sovplatser i höst 
 
Vi öppnar bokningen av höstens sovplatser den 1/8. 
 
BirdNET-Pi 
 
På initiativ från en av våra medlemmar, har nu en utrustning för inspelning och automatisk 
identifiering av fågelläten installerats ute på stationen. 
Läs mer https://www.landsort-birds.se/pages/birdnet.php 
 
 
Vi ses på Landsort i höst ! 
 
  
För styrelsen  

https://www.landsort-birds.se/pages/hostprogram2022.php
https://www.landsort-birds.se/pages/birdnet.php


  
Håkan 
 


