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Programmet för perioden 12 augusti 2020 - 16 januari 2021

På våra aktiviteter brukar Tärnan rekommendera samåkning. Men
just detta år, med anledning av virusläget och risken för smittsprid-
ning, rekommenderar vi att *inte* dela bil med någon annan än de
man annars brukar samåka med, utan hellre ta sig till utflyktsmålen
med egen bil eller cykel. Håll också koll på Tärnans hemsida om ev.
förändringar i programpunkterna. 

2020-08-12 onsdag kl 18.00 - 20.00
Tornkväll i Strandstuviken  
Samling vid nya fågeltornet. Vi spanar från tornet, och går kanske en
runda i området. Tänk på att ni kan parkera vid badplatsen också.
Ansvarig Ragnar Falk 076-811 42 36.

2020-08-19 onsdag kl 18.00 - 20.00
Tornkväll i Strandstuviken  
Samling vid nya fågeltornet. Vi spanar från tornet, och går kanske en
runda i området. Tänk på att ni kan parkera vid badplatsen också.
Ansvarig Per Astfeldt 070-659 21 86.

2020-08-26 onsdag kl 18.00 - 20.00
Vadsjön
Vissa år kan Vadsjön i augusti bjuda på stora antal vadare, eller
rovfåglar. Samling kl 18 på parkeringen mellan Restaurangskolan och
Autoexperten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Kontakta ansvarig om
ni åker direkt till Vadsjön. Ansvarig Ingvar Jansson 070-570 70 25.

2020-09-05 lördag kl 07.00 - 14.00
2020-09-06 söndag kl 07.00 - 14.00
Marsäng
Vi tillbringar båda dagarna vid en av våra bästa höstlokaler, och hoppas
på gott sträckväder med rovfåglar, tättingar och mycket mer.  Vi står



någonstans ute på den öppna betesmarken. Ni kommer till Marsäng
när det passar er själva under dagen. Tänk på att parkera vettigt i som-
marstugeområdet så att ni inte stör boende eller hindrar framkom-
ligheten. Ansvariga Jan Karlsson 070-680 38 46 och Jan Gustafsson
070-321 60 45.   

2020-09-12 lördag kl 07.00 - 14.00
2020-09-13 söndag kl 07.00 - 14.00
Marsäng
Även denna helg håller vi till på Marsäng, och hoppas på höstflyttande
fåglar av många slag. Vi står någonstans ute på den öppna betes-
marken. Ni kommer till Marsäng när det passar er själva under dagen.
Tänk på att parkera vettigt i sommarstugeområdet så att ni inte står i
vägen för någon. Ansvariga Jan Karlsson 070-680 38 46 och Jan
Gustafsson 070-321 60 45.    

Bivråk. Foto: Mauri Karlsberg



2020-09-26 lördag kl 08.00 - 12.00
Skåraområdet
Vi hoppas på gäss, tranor, rovfåglar, och mycket mer.  
Samling kl 08.00 på parkeringen mellan Restaurangskolan och Autoex-
perten utmed Spelhagsvägen, Nyköping. Kontakta ansvarig om ni åker
direkt till Skåraområdet. Ansvariga Christina Bremfält 070-539 19 36
och Yvonne Bolin Bolorin.

2020-10-03 lördag kl 08.00 - ca 13.00
Höst vid Horn 
Traditionsenligt träffas vi vid Horns båtvarv och räknar arter och indi-
vider. Aktiviteten är en del av EuroBirdwatch 2020, se http://www.eu-
robirdwatch.eu. Vi står ute på udden öster om varvet, bara att följa
stigen från parkeringen ut genom hagen. Ni kommer till Horn när det
passar er själva under dagen. Ansvarig Bertil Karlsson 070-347 55 55. 

Myrspov. Foto: Jan Karlsson



2020-10-11 söndag kl 08.00 - 14.00
Marsäng
Ännu ett besök på vår fina höstlokal. En månad sedan förra gången, så
artsammansättningen bör ha förändrats. Kanske har vi chans att se
kungsörn. Ni kommer till Marsäng när det passar er själva under
dagen. Som alltid vid Marsäng gäller att parkera vettigt. Ansvarig Jan
Sjöstedt 070-572 92 32.

2020-11-01 söndag kl 09.00 - 14.00
Långsjön - Kungshamn
Senhöst på Tunabergshalvön. Vi besöker den nyrestaurerade Långsjön
vid Ålbäck, och vägen ut mot Kungshamn.  Samling kl 09.00 på park-
eringen mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spel-
hagsvägen, Nyköping. Kontakta ansvarig om ni åker direkt till Långsjön.
Ansvarig Björn Johansson 070-581 15 71.

2020-11-26 torsdag kl 19.00 - 21.30
Eventuell innekväll:  Medlemmarnas bilder
(När detta skrivs, vet vi ännu inte om det är möjligt att ha några in-
nekvällar alls p.g.a. smittorisken, men vi hoppas att vår traditionella
bildafton kan genomföras. Mer information kommer på hemsidan
och på Line Band Tärnan). 
Alla är välkomna att visa egna bilder, men anmäl gärna i förväg till an-
svariga Ingvar Jansson 070-570 70 25 och Marianne Mattiasson om du
har bilder att visa, så blir det lättare att planera kvällen.    
Vi träffas i Pensionärernas hus, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping.   

2021-01-01 fredag (nyårsdagen) kl 12.00 - 15.00
Nyårsvandring 
Börja det nya året med en fågelpromenad med Tärnan. I lugn takt tittar
vi på vad som finns i fågelväg, och får både motion och årskryss.
Vi träffas som vanligt kl 12.00 vid parkeringen vid Tovastugan. Därifrån
går vi antingen uppströms längs ån, eller en lättare vandring neråt ham-
nen. Ansvariga Stig Larsson 070-557 77 12 och Ann Löwbeer.



2021-01-16 lördag 
Tärnans artrally
Mer information kommer på hemsidan och på Line Band Tärnan, men
boka in datumet redan nu!  

Programpunkter som annonseras digitalt
Skådning för måndagslediga, måndagar kl 08.00 – ca 11.00
I samarbete med Studiefrämjandet, lättsam fågelskådning för både
ovana och vana skådare. Samling måndagar kl 08.00 på parkeringen
mellan Restaurangskolan och Autoexperten utmed Spelhagsvägen,
Nyköping. Ingen föranmälan. Ansvariga är Björn Johansson, Mats An-
dersson och Alf Andersson. Start någon gång i september. För aktuell
information se Tärnans hemsida och Line Band Tärnan, eller kontakta
Björn på 070-581 15 71.

Skrattmås. Foto: Thomas Larsson



Annan information
Rapphönan 
Rapphönan är ett nationellt, fristående nätverk för tjejer som skådar
fågel. Syftet med nätverket är att coacha tjejer som skådar, eller vill
börja. Läsa gärna mer på http://birdlife.se/om-rapphonan/ 
Kontakta Susanne Stilling 070-602 59 89 för mer information.

Line Band Tärnan i mobilen 
Få och ge snabb information om spännande fågelobservationer i
närområdet. Tärnan erbjuder som komplement till hemsidan tillgång
till appen Line Band Tärnan för smarta telefoner, där du kan få och
skicka information till dem som är anslutna. Här kan du direkt rap-
portera om du ser något ovanligt eller bara få en fråga om samåkning
för en skådartur. Här kommer Tärnan att påminna om de aktiviteter
som föreningen erbjuder. Du kan få mer information på Tärnans hem-
sida tarnan.eu

Billig fågelmat 
Tärnan har förhandlat fram medlemspriser hos Stigtomta kvarn, finns i
Idbäcken i Nyköping, på fågelmat. Du måste legitimera dig för att
kunna köpa med rabatt, de kollar då mot aktuell medlemsförteckning. 

Bli medlem i Tärnan 
Medlemskap i Tärnan under 2020 kostar 200 kr för vuxna, ungdomar <
25 år 50 kr. Summan kan betalas in på Pg. 476 77 25-7. Ange namn,
adress, telefonnr, mailadress. Stödjande familjemedlem kan betala in
10 kr på samma Pg. Du når föreningen med medlemsärenden genom
telefon till Stig Larsson, 070-557 77 12 eller mail
stickan.larsson@gmail.com eller andra ärenden via mail 
tarnan@sormlandsornitologerna.se

Tärnans hemsidesadress 
Besök Tärnans hemsida tarnan.eu där får du veta mer om vad som
händer i vårt område.
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