
Program 

Vår sommar 2019 

Kontakter: 
Ordf. Kenneth Rosén 
070-554 92 02  
kenna@lifvens.se 
 

Sekr. Katarina Genberg 
070-654 55 97  
tinne.genberg@gmail.com 
 

Kassör Jan Karlsson 
070-609 29 33 
049549877@telia.com 
 
Bo Lodin 
076-821 35 55 
bosselodin@gmail.com  
 
Lena Carlsson 
070-600 73 26  
lena.hultsfred@gmail.se 
 
Jan Blixt 
070-245 90 79 
janblixt@hotmail.se 
 
Åke Nilsson 
0495-10523 
 
Bengt Falke  
070-846 22 99 
bengt@falke.nu 
 
Jan-Ove Svensson 
0492-910 88 
janovesvensson25@hotmail.se 

 

Årsmöte 

Fredag 29 mars      
Fotoklubbens lokal Knektagården, Hultsfred. 
Kl. 18.30 
Sedvanliga förhandlingar. 
Därefter bjuder vi på kaffe/te och smörgås. Bildvis-
ning av medhavda bilder så ta med bilder digitala, 
dia eller på papper.  
Kallas endast på detta sätt. 

fkhfred.se 

Snabbprogram 
 
 

Lördag 23 februari 
Vi bygger fler häckningsflottar för skrattmås. 

 

Årsmöte 
Fredag 29 mars      

Fotoklubbens lokal Knektagården, Hultsfred. 
Kl. 18.30 

 
Söndag 7 april 

Utsättning av skrattmåsflottar 
 

Lördag 13 april 
Kraskögle 

 
Lördag 4 maj 

Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen 
 

Söndag 12 maj 
Uppmärkning av Hulingens fågelskyddsområde 

 
Torsdag 16 maj 

Kvällspromenad vid norra Hulingen 
 

Fredag 7 juni 
Nattfågel 

 
Lördag 29 juni  

Röjning av leden vid Ryningen 
 

Söndag 25 augusti  
Fågeltornet i Järnudda 

Unga fisktärnor, uppväxta på en av våra häckningsflottar. 
Foto: Jan K 

mailto:bolodin@gmail.com
mailto:bengt@falke.nu


Söndag 7 april 
Utsättning av skrattmåsflottar 
Så var det dags att återigen bistå skrattmåsar och tärnor med lite boplatser i Lön-
nekullaviken.  
Vi klär in flottarna med gammal vass och starr innan vi med båt bogserar ut dom 
i viken. Vi håller till vid fågeltornet och vid denna tid bör det ha kommit mycket 
att se här nere. Bofinkar och rödhakar sjunger och kanske rödrommen har dragit 
igång sin konsert i vassen. I viken brukar det finnas rastande änder och dopping-
ar. Vid tornet finns grillmöjligheter om du så vill. 
 

Samling vid fågeltornet i Järnudda kl. 10.00 
Ledare: Kenneth o Jan K 

Lördag 4 maj 
Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen 
Fågeltornet i Järnudda är bemannat från klockan fem fram till lite efter 13:00 
denna dag. Vi tävlar mot andra fågeltorn i Sverige och Finland och det gäller att 
få ihop så många arter som möjligt. Du kan komma ner när du har lust och följa 
gratisföreställningen från parkett i tornet. Vi räknar de arter som dyker upp under 
tiden. Allmänheten bjuds ut och det brukar dyka upp ganska mycket intresserade 
som får en inblick i fåglarnas värld. 
 
Ledare: Jan K o Kenneth 

Kolla hemsidan fkhfred.se 

Fredag 7 juni 
Nattfågel 
Tillsammans med Naturskyddsföreningen ger vi oss ut i den magiska kvällningen. 
Vi lyssnar efter nattfågel vid Ryningen och Mörlundaslätten. Gräshoppsångare, 
näktergal, småfläckig sumphöna och nattskärra brukar stå för konserten och kanske 
dyker någon överraskning upp. Vid denna tid kan det finnas "lite" mygg vid Ry-
ningen så ta med skydd mot dessa. 
 
Samling vid Sundbergs livs Mörlunda. kl 21.00 
Ledare Jan K 

Lördag 23 februari 
Vi bygger fler häckningsflottar för skrattmås. 
Vi har tidigare byggt tolv stycken och tanken är att vi ska komplettera med fyra 
till. Allt för att hjälpa skrattmåsarna och även andra fåglar som änder och tärnor 
med platser att häcka på. 
 
Tid: kl 10.00 
Plats: Termit på gamla H-husområdet. Samling vid porten mitt emot 
Preem. 

Söndag 25 augusti  
Fågeltornet i Järnudda 
Vi kollar in tranorna som börjat samla sig runt Järnudda inför sin flytt söderut. För-
hoppningsvis finns det även annat att titta på i Lönnekullaviken. 
 
Samling vid parkeringen i Järnudda kl. 10.00 
Ledare: Jan K  

Torsdag 16 maj 
Kvällspromenad vid norra Hulingen 
Vi börjar vid Alkärret och fortsätter vår promenad ner till Silverån och Hembygds-
parken. Under tiden kollar vi upp det som dyker upp och lyssnar på det som 
sjunger. Kanske kungsfiskaren visar sig i Silverån. 
 
Samling vid Järnvägsstationen-Sjölyckans parkering kl 17:30 
Ledare: Kenneth 

Lördag 29 juni  
Röjning av leden vid Ryningen 
Vi röjer leden vid Ryningen och spanar på det som dyker upp.  
Anmäl intresse till Jan K senast 24 juni så vet vi hur mycket verktyg/redskap vi 
behöver ta med. 
 
Samling på Stora Torget Hultsfred kl. 10.00 
Ledare Jan K och Kenneth 

Lördag 13 april 
Kraskögle 
Vi snörar på oss vandringskängorna och ger oss in i ett spännande naturreservat. 
Området hyser en mängd skogsfågel, som tex. korsnäbbar, tjäder och järpe. 
Räkna med en vandring på några km som går både i skogen och på skogsvägar/
stigar. 
 
Samling vid Sundbergs Livs i Mörlunda kl 10:00 
Ledare: Kenneth 

Söndag 12 maj 
Uppmärkning av Hulingens fågelskyddsområde 
Vi kollar upp fågelskyddsområdet och kompletterar med skyltar och stolpar där det 
behövs. 
Samling vid: ICA-Mathuset Hultsfred kl 10.00 
Ledare: Kenneth o Jan K 


