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23 febr lör Artrally 

kl 8.00-15.00 Vi upprepar förra årets roliga tävling i att räkna olika arter som 

vi kan se i våra kommuner. Bilda lag som ska bestå av 2-4 per-

soner och anmäl det till den ansvarige senast 17 febr. 

Genomgång vid Änglarnas kök kl 15.00 och därefter förtäring. 

Ansvarig: Torbjörn Lundahl tel 070-338 88 25. 

24 febr sön FSO:s årsmöte. Åsa Folkhögskola. Mer info se hemsidan. 

2 mars lör Årets örnräkning 

kl 8.00-13.00 Den nu traditionella örnräkningen vid Hjälmaren. Vi åker i två 

grupper. Vingåkersbor samlas kl 9.00 vid kyrkan. 

Katrineholmare samlas vid Röda ladan kl 8.00. Möjlighet finns 

att grilla egen medhavd korv. Ansvariga: Vingåker; Lillemor 

Däckfors tel 073-983 70 60. Katrineholm; Krister Andersson 

tel 073-381 36 12. 

14 mars tors Årsmöte i föreningslokalen Talltullen 

kl 18.30 Efter årsmötet serveras kaffe och bröd tillsammans med 

bildvisning. 

 Ansvarig: Torbjörn Lundahl tel 070-338 88 25. 

16-17 mars Uggleutflykt till Hällefors med övernattning  

lör-sön Vi startar lördag kl 12.00 och när vi är framme äter vi mat. På 

kvällen går vi ut med guide och lyssnar. Söndag morgon åker 

vi till ett område där det brukar finnas gråspett. Kostnad: 

gemensamma resekostnader + övernattning. Vandrarhemspris. 

Anmälan: Max 10 personer, till Bernth Andersson tel 070-284 

62 47 före 23 februari. 

kväll i mars Ev Uggleutflykt i vårt närområde någon kväll i mars. Se 

vidare info på hemsidan. 

7 april sön Aktivitetsdag vid Tornstugan 

kl 9.00-13.00 Städning av Tornstugan. Möjlighet finns att grilla egen korv. 

Ansvarig: Kerstin Norin tel 070-684 56 33. 

13 april lör Besök i något av kommunens naturreservat 

kl 7.00 Ansvarig: Krister Aronsson tel 070-577 19 95. 

4 maj lör Fågeltornskampen, Tornstugan 

kl 5.00-13.00 Kom med och räkna arter vid Näsnaren och tävla med andra 



 torn i Sverige och Finland. Kom och gå som du vill. Vi firar  

också Tornstugans 10-årsjubileum.                                  

Ansvarig: Leif Carlsson tel 070-510 14 25. 

12 maj sön Utflykt till Leonardsberg och Svensksundsviken 

kl 5.00 Leonardsberg ligger vid sjön Glan i Östergötland. I tvåvånings-

tornet vid strandkanten kommer du högt upp, vilket ger en fin 

utsikt över vattnet. Svensksundsviken är också ett naturreservat  

 i Östergötland och en grund vik till Bråviken med många öar  

 och långa, utbredda strandängar – en miljö som lockar en  

 mängd fåglar att rasta och häcka här. 

 Ansvarig: Krister Aronsson tel 070-577 19 95. 

7 juni fre Nattsångare 

kl 22.00 Utflykt i sommarnatten för att lyssna på nattsångare i Katrineholm 

med omnejd. Ansvarig: Ulrika Ahlblom tel 073- 046 11 85. 

11 aug sön Utflykt till Strandstuviken 

kl 8.00 Strandstuviken är ett naturreservat i Nyköpings kommun. En 

värdefull rastlokal för flyttfåglar. Långgrunda havsvikar. 

Ansvarig: Lillemor Däckfors tel 073-983 70 60. 

22 sept sön Utflykt till Kvismaren 

kl 14.00 Nu ska vi skåda tranor och gäss. Möjlighet att grilla egen korv. 

 Ansvarig: Torbjörn Lundahl tel 070-338 88 25. 

6 okt sön Euro Birdwatch (EBW) Tornstugan 

kl 8.00-13.00 Det årliga evenemanget av Bird Life International. Välkom-    

men till Tornstugan för att räkna fåglar. 

 Ansvarig: Ulrika Ahlblom tel 073-046 11 85. 

november  FSO:s höstmöte. Mer info på hemsidan. Inställt! 

12 nov tis Föredrag av Tage Wahlberg i föreningslokalen Talltullen 

kl 18.30 Tage berättar om fåglar och sitt samarbete med Jan Lindblad. 

Ansvarig: Monica Ström tel 073-657 66 53. 

5 dec torsdag Bildvisning i föreningslokalen Talltullen 

kl 18.00 Medlemmarna visar bilder som tagits under året. Föreningen 

bjuder sedvanligt på kaffe och lussekatt. Ingen anmälan. 

 Ansvarig: Torbjörn Lundahl tel 070-338 88 25.



Samlingsplats vid utflykterna ovan är alltid Röda Ladan utom för aktiviteter vid 

Tornstugan. 

Övriga möten vår och höst: tisdagar, förmiddag – utomhus – för alla daglediga.  

För mer info kontakta Pelle Moqvist tel 070-370 77 25. 

Öppet Hus i Tornstugan vid Näsnaren följande söndagar kl 9.00-12.00: 14 april,  

16 juni, 18 augusti och 8 september. 

Så här blir du medlem i Katrineholm-Vingåkers Ornitologer, KVO: 

Ett medlemskap i KVO år 2019 kostar 200 kr. Då ingår Föreningen Sörmlands 

Ornitologers FSO:s årsbok. Familj betalar 250 kr. Inbetalning sker till Pg 42 72 80-3 

ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Kontakt 

Har du frågor om vår förening, kontakta vår ordf. Krister Aronsson via e-post 

krister.aronsson@iname.com eller tel 070- 577 19 95. 

Gäller det medlemskap och avgifter kontakta vår kassör Torbjörn Lundahl, 

torbjornlu@gmail.com eller tel 070-338 88 25. 

Du kan också skriva till oss på vår webbsida, www.kvo.sormlandsornitologerna.se 

under rubriken ”Kontakt”. Besök också webbsidan för ytterligare information och 

utförligare program med aktuella uppdateringar. 

Fågelrapportering på Artportalen: www.artportalen.se  
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