
Program 

Vår sommar 2020 

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 
 
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 
 
Kerstin Hjalmarsson 
070-604 52 88 
kerstin.hjalmarsson@gmail.com  

 

Årsmöte 

Söndag 29 mars      
Fotoklubbens lokal Knektagården, Hultsfred. 
Kl. 15.00 
Sedvanliga förhandlingar. 
Därefter bjuder vi på kaffe/te och smörgås. 
 
Kallas endast på detta sätt. 

fkhfred.se 

Snabbprogram 
 

Fredag 13 mars 
Stora Hammarsjön med ugglor och grillning. 

 

Årsmöte 
Söndag 29 mars      

Fotoklubbens lokal Knektagården, Hultsfred. 
Kl. 15.00 

 

Lördag 4 april 
Tornet vid Järnudda och flottkoll 

 
Lördag 25 april 

Backsvalebostäder 
 

Lördag 9 maj 
Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen 

 
Måndag 11 maj 

Kvällspromenad vid norra Hulingen 
 

Fredag 5 juni 
Nattfågel 

 
Lördag 27 juni  

Röjning av leden vid Ryningen 
 

Lördag 15 augusti  
Städning  

 
 
 

Fågelskådningens dag  maj 2019.                 Foto: Jan Karlsson 

mailto:bengt@falke.nu
tel:%20+46706045288
mailto:kerstin.hjalmarsson@gmail.com


Lördag 25 april 
Backsvalebostäder 
Vi åker ut till Järnudda och fixar till kanterna på grusgropen intill parkeringen.  
Det gäller att få dom raka och tillräckligt höga så inga rovdjur kommer åt ev. 
backsvalebon. Ta med spade om du har. Vi kollar även upp Lönnekullaviken 
från tornet efter väl förrättat värv. 
 
Samling vid parkeringen i Järnudda kl. 10.00 
Ledare: Kenneth  

Lördag 9 maj 
Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen 
Fågeltornet i Järnudda är bemannat från klockan fem fram till lite efter 13denna 
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 gratisfö-
reställningen 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 5 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 

Fredag 13 mars 
Stora Hammarsjön med ugglor och grillning. 
Vi åker ut till vindskyddet vid Stora Hammarsjön, tänder en brasa och går en 
sväng och lyssnar efter ugglor. Därefter  fikar vi och grillar medhavd korv. 
 
Tid: kl 18.00 
Plats: Samling vid ICA Mathuset Hultsfred för gemensam avfärd. 
Ledare: Jan K 

Lördag 15 augusti  
Städning  
Vi gör en samhällsinsatts genom att plocka skräp längst Hulingens norra strand från 
reningsverket till hembygdsparken. 
 
Samling vid Sjölyckans parkeringen  kl.10.00 
Ledare:  Kenneth och Jan K 

Måndag 11 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 27 juni  
Röjning av leden vid Ryningen 
Vi röjer leden vid Ryningen och spanar på det som dyker upp.  
Anmäl intresse till Jan K senast 22 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 4 april 
Tornet vid Järnudda och flottkoll 
Vi åker ut till tornet vid Järnudda för att kolla upp hur häckningsflottarna klarat 
vintern. Vi utför också mindre underhåll av tornet och staketet. 
 
Samling vid parkeringen Järnudda kl 10.00 
Ledare: Kenneth och Jan K 

Öland 
Vi planerar för en helg på Öland någon gång i höst. Det kan 
bli helgen 19-20 september eller 2-4 oktober. Mer info 
kommer. 


