
                                         

Torsdag 11 April: Vendelsjön
Vårens första tur blir ett besök vid varggropens fågeltorn där vi  spanar in våra bevingade vänner. Guide 
är Bernt Thorsell och vi samlas vid parkeringen vid Åhl kl 18.20, eller vid möbelaffären i Örbyhus kl 
18.00. Ledare Bernt Thorssell 0705-407291

Onsdag 17 April: Hovstugan
Arbetsmys vid förenings-stugan. Under ledning av Börje Erikson så tittar vi över hus och gård efter 
vinterns framfart men framförallt träffas vi och har en trevlig stund tillsammans. Samling kl 18.30 vid 
Hovstugan. Ansvarig Börje Eriksson 018-33 90 50

Lördag 4 Maj: Bokarby
Hjärtligt välkomna till den mest klassiska av alla våra utflykter. Turen går som vanligt runt fd 
Bokarbysjön. Samling kl 07.00 vid möbelaffären i Örbyhus.
 Ansvarig för detta är Torsten Thorsell 0730-221003

Tisdag 14 Maj: Agnsjöarna
   Vårens floran-tur tar oss till Agnsjöarna som vi når via Labbo.
   Kunnig guide för det hela är Ingemar Lindquist               
   Samling  vid möbelaffären Örbyhus kl 18.30. Ansvarig Ingemar Lindquist 0725-659571

Tisdag 21 Maj: Skarnäs  Dannemorasjön
Denna kväll besöker vi Skarnäs där vår föregående förenings-stuga var belägen. Det blir en kort 
promenad i torpets omgivning . Samling vid möbelaffären Örbyhus kl 18.30.                                    
Ansvarig Bernt Thorssell 0705-407291

Fredag 14 Juni: Nattskärreutflykt
Försommarens sista utflykt blir till Viksta stentorg där vi hoppas få njuta av nattskärrans trolska spel.
Vi samlas vid möbelaffären Örbyhus för gemensam avfärd kl 21.00.
Ledare är Bernt Thorssell 0705-407291

Onsdag 4 September: Hovstugan
Vi inleder hösten med en kvällstur till Hovstugan där vi träffas för att städa lite och ”kura in 
skymningen”. Tid 18.00 och framåt.
 Ansvarig för det är Börje Eriksson  018-339050.                                  
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                                                                        Övrigt  
Medlemsavgiften som är 25 kr vuxen samt 10 kr barn under 15 år betalas till någon i styrelsen .Ni kan 
även betala via bankgiro Nordea 1827 20 70162 märk betalningen med namn, eller via swish till Torsten 
Thorsell tel 0730-221003.
Ni som har e-post och vill ha program och påminnelser på aktiviteter kan lämna er adress till 
vaghals@outlook.com. En nyhet från i år är att vi har en enklare hemsida där bland annat vårat program
finns, för att hitta sidan så är det bara att söka på Örbyhus Biologiska Förening .

Förutom vårat utflyktsprogram så vill vi även framhålla våra två egna smultronställen som ni kan besöka
när ni vill, vi menar då det norra fågeltornet vid Skinnarboudden samt våran stuga vid Hov. Vid  bägge 
platserna finns rastbord samt vid hovstugan även en grillplats. Nyckel till hovstugan finns hos 
styrelsemedlemmarna. Vi har även fått 2 kikare från föreningen vendelsjön som står till våra medlemmars
förfogande, hör av er till Torsten T om ni vill låna dom.

Vi önskar våra medlemmar en trevlig vår och sommar samt hoppas att vi träffas på någon av våra 
utflykter.

Med vänlig hälsning styrelsen Örbyhus Biologiska Förening.
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