
Södertälje Ornitologiska Förening 
 

Program för hela år 2022 
 
Se även vår hemsida för uppdateringar och annat: 
“www.stjof.sormlandsornitologerna.se” eller via “stof.nu”  
Info även på vårt BAND Fåglar i Södertälje och Nykvarn 

 
Lördag 5 mars 10:00  Örnräkning  
Vi kommer även i år att delta i den stora örnräkningen. 
Området som täcks in är regionen mellan våra stora 
sjöar Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Vi bidrar 
till att täcka in även Södertäljeleden och planerar att stå 
på Slessberget på västra sidan av Mörkö likt de 
senaste åren. Räkningen pågår mellan kl 10 och 12. 
 

Välkommen att möta upp vid Slessbergets parkering 
09:30 eller kom till bergets allra sydligaste topp. 
Observera att det är lite av en strapats att ta sig upp till 
toppen men väl där har man en vid utsikt över även 
delar av Tullgarnsområdet.  
Kontakta Petter om du har frågor. 

 
Tisdag 22 mars 18:30  Välkomna till Årsmöte 
Ingen föranmälan 
Årsmöte med förhandlingar som brukligt. Bildvisning 
utlovas! Föreningen bjuder på “fika”, och vi får tid att 
samtala både om året som gått och framtida planer. 
Lokal: Lindängen (infart Lindåsvägen 7). 
Kallelse går ut i god tid via föreningens BAND och 
hemsida. 

 
Observera att vi också framöver oftast använder den 
nya samlingsplats vi börjat med 2021 (och som vi 
sedan samåker från):  
Nära korsningen Granparksvägen/Gläntanvägen 
(nära Södertälje Trä). Vill du bli upphämtad 10 minuter 
innan vid Centralen kontakta ansvariga för utflykten. 

 
 
Tisdag 5 april 17:00  Pilkrogsviken och Norra Mörkö  
Vi kollar av Pilkrogsviken och sedan Norra Mörkö från 
Pålsundet till Sandasjön och Skanssundet.  
Samling för avfärd nära korsningen Granparksvägen/ 
Gläntanvägen. Anmälan senast kl 12 på dagen till 
Stefan eller Leif. 

  
Torsdag 21 april 17:00  Pilkrogs- och Häggnäsviken 
Vi besöker våra fågeltorn både vid Pilkrog och utanför 
Tullgarns biodammar. Vad kan vikarna och buskagen i 
närheten erbjuda för nyanlända vårfåglar?   
Samling nära korsningen Granparksv./Gläntanvägen. 
Anmälan senast kl 12 på dagen till Leif eller Stefan. 

 
 
 
Söndag 8 maj 06:30  Fågelskådningens dag 
Ta med familj, vänner och lite fika och följ med på en 
promenad i Tullgarns slottspark under vägledning av 
skådare ifrån Södertälje. Vi spanar också av Väster- 
och Häggnäsviken. Stövlar eller kängor kan behövas, 
finns kikare så ta med den.  
Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen i 
Södertälje.  
Observera samling vid Centralen Södertälje 06:00 
alternativt vid Tullgarns slottsparkering cirka 06:30. 
Ingen föranmälan. 
Förfrågningar till Petter eller Lars-Gunnar 

 
Tisdag 10 maj 16:30  Hjälstaviken 
Vår lite längre vårutflykt går återigen till populära 
Hjälstaviken. Efter allmän skådning med chans på 
dvärgmås och svarttärna lyssnar vi efter dubbel- och 
dvärgbeckasiner, vassångare mm. i skymningen. 
Samling nära korsningen Granparksv./Gläntanvägen för 
samåkning. Hemkomst brukar bli närmare midnatt. 
Anmälan senast kl 12 på dagen till Peter eller Leif. 

  
Torsdag 2 juni 21:00  Nattsångare 
Vi ger oss ut för att i första hand lyssna på de fåglar 
som föredrar de ljusa försommarnätterna för att 
framföra sin sång. Vi börjar antagligen med kärrsångare 
och andra som föredrar fuktiga biotoper och avslutar på 
torra barrskogsmarker med nattskärra och kanske 
trädlärka. Medtag nattmacka+dryck, kläder för högt 
fuktigt gräs och kylig avslutning. Och glöm inte 
myggmedel! Det kan hända att vi åker utanför våra två 
kommuner om något lockar extra mycket.  
Samling nära korsningen Granparksv./Gläntanvägen. 
Anmälan senast kl 12 på dagen till Lars-Gunnar eller 
Petter. 

 
Torsdag morgon - Söndag 9-12 juni  Södra fjällen 
Vi planerar en resa för att möta en del av våra nordliga 
arter i deras egen häckbiotop. Vad sägs om t.ex. ripor, 
jagande fjällabb, orädda fjällpipare och smalnäbbade 
simsnäppor, sjungande blåhake, lappsparv och 
ringtrast samt dubbelbeckasinspel. 
Antagligen blir Funäsdalen vår bas och skådandet på 
resan dit och hem begränsad, så även deltagarantalet. 
Vi avser att samåka i personbilar och sova på vandrar-
hem i tvåbäddsrum, och det kan bli delvis lite udda sov-
tider, mest beroende på fåglarnas dygnsrytm. 
 

Mer information kommer så småningom via vårt BAND 
och hemsida. 
Ansvariga Stefan och Peter 
 



Program 2022 forts. 
 
Tisdagsutflykter 17:00  Tullgarnsområdet 
Vadarna är i speciell fokus under dessa populära 
utflykter. Ansvariga är: 
2/8      Stefan           070-515 45 60 
9/8      Leif                070-626 73 16 
16/8    Lars-Gunnar  073-384 33 24 
23/8    Petter            070-735 66 23 
30/8    Peter             070-540 05 05 
  

Vid problem att få kontakt, ring personen som är 
ansvarig för nästkommande tisdag för information. 
Anmälan till ovanstående ledare senast kl 12 samma 
dag. Vid varje tillfälle sker samling nära korsningen 
Granparksvägen/Gläntanvägen. 

  
Söndagen 4 september 07:00  Nyköpingstrakten 1 
I år satsar vi åter på Nyköpingstrakten som har bra 
både sträck- och rastlokaler såsom Marsäng, 
Strandstuviken, Skåraviken, Horn m.m. Vi kommer att 
anpassa skådningen efter vad vädret och fågel-
prognosen säger för att få en så bra dag som möjligt.  
Anmälan och förfrågningar senast kl 20:00 kvällen 
innan till Leif eller Peter. Samling nära korsningen 
Granparksv./Gläntanvägen för samåkning. 

  
Söndagen 25 september 08:00  Nyköpingstrakten 2 
 Vi gör en repris på exkursionen tre veckor tidigare för 
att se hur flyttsträcket förändrats. Det kommer att bli en 
delvis annorlunda uppsättning arter och det kommer att 
vara en tydligare höstkänsla.  
Anmälan och förfrågningar senast kl 20:00 kvällen 
innan till till Petter eller Lars-Gunnar. Samling nära 
korsningen Granparksv./Gläntanvägen för samåkning. 

  
Torsdag-Söndag 27-30 oktober   
Senhöst-fåglar på Västkusten och/eller Skåne 
Vi åker till södra Sverige för några dagars skådning av 
arter som vi har svårt att få se här hemma, åtminstone 
så här års. Målet är Västkusten och/eller Skåne. Vi åker 
i bil(ar) till självkostnadspris och bor på vandrarhem. 
Avfärd på torsdags-eftermiddagen ca kl 15, åter 
Södertälje söndag kväll. 
 Se mer info senare via BAND och på hemsidan.  
Anmälan senast 5 oktober till Rikard. 

 
Tisdag 15 november 18:00  Bildvisning 
Bildvisningen är ett tillfälle till samvaro med återblickar 
på tidigare fågelupplevelser/resor. Tanken är att vi 
medlemmar får chansen att visa upp våra bilder, gamla 
som nya och ha en gemytlig kväll. Lokal: Lindängen 
(infart Lindåsvägen 7). Enkel fika. 
Ingen föranmälan men kontakta helst Stefan eller  
Lars-Gunnar om du vill visa bilder. 

  
 
Lördag 4 mars 2023 10:00  Örnräkning 
 Vi kommer även 2023 att delta i den stora 
örnräkningen. Området som täcks in är regionen mellan 
våra stora sjöar Mälaren, Hjälmaren, Vänern och 
Vättern. Vi bidrar till att täcka in även Södertäljeleden 
och planerar att stå på Slessberget på västra sidan av 
Mörkö även nu. Räkningen pågår mellan kl 10 och 12. 
 

Välkommen att möta upp vid Slessbergets parkering 
09:30 eller kom till bergets allra sydligaste topp. 
Observera att det är lite av en strapats att ta sig upp till 
toppen men väl där har man en vid utsikt över även 
delar av Tullgarnsområdet.  
Kontakta Petter om du har frågor. 
 
 
 
 

Kontaktpersoner Mobil 

Lars-Gunnar Klang 073-384 33 24 
Leif Sundin 070-626 73 16 

Peter Randén 070-540 05 05 
Petter Kylefors 070-735 66 23 
Rikard Hellgren 070-951 21 59 

Stefan Bengtsson 070-515 45 60 
 
 
 
 
Information om BAND och extra aktiviteter  
Vårt Band ”Fåglar i Södertälje och Nykvarn” kommer att 
användas även för extra aktiviteter som t. ex. en 
Vinterresa till Skåne. Det kan också användas av 
medlemmar för att kunna samåka både i närområdet 
och längre bort - även utanför StjOFs program. 
 
 
 
 

 

 Kassören påminner: Medlemsavgift 100 kronor 
 till Plusgiro 431 24 09-8 eller Swish 123 158 3053 

 


