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Välkommen till våra aktiviteter! 
 
Välkommen med på utflykter som lär dig mer om naturen eller kom och lyssna 

på intressanta föreläsningar. Inga förkunskaper krävs för att delta i våra 

aktiviteter. Tanken är att du i trevlig gemenskap ska kunna lära dig mer om 

djur, växter och natur!  

Vi hoppas du ska hitta inspiration i vårt program!  

 

 

Missa inte vårens föredrag om varg! 
 

  
 
Håkan Sand, docent och projektledare för det skandinaviska 

vargforskningsprojektet, Skandulv,  
håller föredrag om vargen i Skandinavien. Projektet Skandulv startade 1999 

och samordnar forskningen kring vargens ekologi.  

Håkan Sand kommer bl.a. att berätta om vargens ekologi, predation, 

inavelsproblematik m m.  

 

Vi ser fram emot ett intressant föredrag och hälsar alla varmt välkomna!  
 
Onsdag den 7 mars, kl 18.30 
Plats: Motala bibliotek 
Inträde: 30 kr    
 

Samarrangemang: Motala Biologiska förening, Naturskyddsföreningen, 

Studiefrämjandet, Motala bibliotek. 
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Kurser för våra medlemmar 

 
 
Fågelinventering i Sjöbo-Knäppan 
Vi planerar att inventera fågellivet i Sjöbo-Knäppans naturreservat  

under 2018. Du som är intresserad av att vara med, kan kontakta  

Gunnar Myrhede, tel 0141-523 19. 
 

Öppet hus i föreningslokalen – ingen anmälan! 
 

Vi håller Öppet hus i föreningslokalen en dag i månaden under vår  
och höst, oftast sista torsdagen i månaden, kl 17-18. 

Välkommen att t.ex. läsa eller låna böcker och tidskrifter, diskutera  

naturobservationer m m. Vi bjuder på kaffe! 

Kl 17-18: Tor 25/1, 22/2, 22/3 (Obs!), och 19/4 (Obs!)     

Kl 17-18: Tor 30/8, 27/9, 25/10 och 29/11.                       
 

Välkomna! 
Kontaktperson: Anita Nilsson, 070-642 25 54, touchdown_73@yahoo.com 

Fotokurs – start onsdag 28 mars  
Intresset för vår fotokurs förra året var så stort att vi erbjuder en  

fotokurs även i år.  
 

I kursen kommer du att få lära dig grunderna i digital 
fotografering när det gäller exempelvis exponering, 
skärpedjup, bildkomponering, bildarkivering och mycket 
mer.  
 

Två träffar förläggs inomhus, därefter kommer vi att göra tre längre 

utflykter till kända områden som Tåkern och Omberg.  

 

Omfattning: Fem tillfällen med start onsdag 28 mars, kl 18.00. 
Plats: Studiefrämjandet, Urban Hjärnes väg 11, Motala. 

Kursavgift: 200 kr och deltagarantalet är max 12 personer. 

 

Anmälan senast den 19/3 till ledarna  
Jana och Sven Sundberg, 070-958 35 55.  
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 JANUARI  
 
Ons 10 Månadsträff – Tuddarps utbyggnad.  

 Återvinningscentralen på Tuddarp ska bli dubbelt så stor. Vi får 

 besök från Motala kommun och får veta mer om satsningen på en  

 ny modern återvinningsstation. Föreningslokalen kl 19.00. 

  Sön 14 Vinterfågelräkning av sjöfåglar  
I januari 2018 genomförs de internationella midvinterinven-

teringarna av sjöfåglar för 52:a året. Inventeringarna genomförs på 

samma sätt som under tidigare år och omfattar sålunda alla ÄNDER, 

SVANAR, GÄSS, SOTHÖNS, DOPPINGAR, LOMMAR, 

HÄGER, STORSKARV. Vi i Motala har varit med länge. Samling 

vid Gästistorget kl 09.00 för att hjälpas åt att räkna fåglarna i Strömmen 

och Motalaviken.  

Kontaktperson: Gunnar Myrhede 0141-523 19.  
 

Fre 26- Vinterfåglar inpå knuten 
mån 29 Räkna fåglar vid ditt fågelbord. Var med i SOF Birdlifes årliga 

 inventering av våra övervintrande fåglar. Läs mer på birdlife.se 

  

 FEBRUARI 
 

Sön 11  Årsmöte – Författaren Göran Bergengren håller föredrag 
 om sin bok ”Korp”  
 

             Kl 16.00 i IOGT-NTO-lokalen, Poppelgatan 6.  

            MBF bjuder på fika med semla 

 

 Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer författaren och 

 biologen Göran Bergengren och talar om sin bok ”Korp”.  

 ”Korpen är tveklöst den bäste skådespelaren som förlänats mig. 

 Så oförutsägbar, så uppfinningsrik, så vacker och därtill, inte  minst,  

 själv road av att ha den rollen. Snabba scenbyten är en specialitet  

 och det oväntade ingår”.  

 Så formulerar sig författaren Göran Bergengren om denna 

 mytomspunna fågel. I ”Korp” växer ett porträtt i helfigur fram  

 av den största av kråkfåglar i vårt land.”  
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 MARS 

Lör 10 Ugglor i Fågelmossen  
 Traditionsenligt åker vi till den fina Fågelmossen där vi hoppas på  

 att få höra bl.a. sparv- och pärluggla. Ta varma kläder och gärna  

 något att grilla. Samling vid föreningslokalen kl 17.30. Beräknad  

 hemkomst ca kl 21. Ledare: Gunnar Myrhede, tel 0141-523 19 och  

 Roger Larsson, tel 070-652 55 19. 

 

Ons 14 Månadsträff – Fågellivet i Sjöbo-Knäppan 
 Två gånger tidigare har vi i MBF inventerat häckande fåglar i  

 Sjöbo-Knäppan. Dels på 1980-talet innan området blev skyddat  

 som naturreservat dels på 1990-talet när reservatet var nybildat.  

 Kommunen har bett oss att återigen inventera området. Vad har  

 hänt med fågellivet i reservatet sedan 1990-talet? Hur har de  

 skötselåtgärder som gjorts påverkat fågelfaunan? I kväll berättar  

 Gunnar Myrhede och Roger Larsson om de inventeringar som  

 gjorts tidigare och vi planerar tillsammans inför vårens och  

 sommarens inventering. Föreningslokalen kl 19.00. 

 

Lör 24 Utflykt till Tysslingen, sångsvanarnas sjö 

 Tysslingen är Sveriges största samlingsplats för sångsvanar under  

 våren. Tysslingen ligger 10 km väster om Örebro. Utflykten tar  

 ca 5-6 tim, varav 3 tim är restid ToR. Ta med matsäck. Samling vid  

 föreningslokalen kl 09.00. Ledare: Mikael Andersson, 070-297 59 37. 

 

 APRIL 
  

Lör 7 Bussresa till Hornborgasjön planeras. Arrangör Tåkerns  

 Fältstation. Mer info kommer på MBF:s web och Facebooksida. 

 

Ons 11 Månadsträff – Skåda fågel i Östergötland 
 ”Skåda fågel i Östergötland” är en app, som man kan ladda ned till 

 sin mobil. I appen finns ca 110 fågellokaler beskrivna och varje  

 lokal går att hitta till med karta eller Google-map. Delar av  

 redaktionen bakom appen kommer och berättar om och visar på  

 användningsområden och berättar om några intressanta fågellokaler  

 att besöka i Östergötland. Föreningslokalen kl 19.00. 
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Sön 15 Utflykt till Rankemossen  
 Lite vildmarksäventyr i sydvästra Närke. Vi åker till Ranke- 

 mossen, en högt belägen myrmark strax norr om Laxå. Vi kommer  

 att vandra en dryg halvmil på vandringsled. Bra skodon, gärna 

 stövlar, matsäck och kläder efter väder. Samling vid förenings- 

 lokalen kl 05.30. Hemkomst ca kl 15.  

 Ledare: Gunnar Myrhede, 0141-523 19. 

 

Sön 22 Vandring på Östgötaleden Medevi – Västanvik 
 Vi startar i Medevi och går till Västanvik (Hämtningsviken). När  

 vi kommer fram till Västanvik följer leden Vätterns strand. Vi  

 besöker ett fågeltorn i Odensbergsviken. Fikar gör vi på någon  

 klippa med utsikt över Vättern. Lätt vandring i något kuperad  

 terräng, ca 7 km, tid ca 3-4 tim inkl fikastopp.  
 Samling: Föreningslokalen kl 09.00.   

 Ledare: Magnus Thelander 0141-23 32 39 eller 070-565 38 72. 

 

Tor 26 Vårutflykt till Svälinge, Tåkern 
 Vi upplever vårens fåglar i fågelrika Svälingeområdet tillsammans  

 med Tåkerns Fältstation. Samåkning från föreningslokalen kl 17.15  

 eller vid P-platsen Svälinge kl 18. Kontakt: Gabriella Saxner  

 Johansson, 0703-351073. Tid ca 3-4 tim. 

 

 MAJ 
 

Ons 9 Månadsträff  –  Naturum Tåkern  
 "Föredrag och guidning, Tåkerns fåglar nu och då" 
 Efteråt blir det även en kortare guidning ute. Ta gärna med fika. 

 Samarrangemang med Naturum Tåkern. Samåkning från förenings-

 lokalen kl 17.45 eller vid Naturum Tåkern, kl 18.30.  

Ons 16 Vårfåglar vid Illersjö våtmark  

 Vi besöker Illersjö våtmark och spanar från den nya tillgänglig-

 hetsanpassade plattformen efter fågellivet på och omkring sjön.  
 Samling vid föreningslokalen kl 18.00 för samåkning.  

 Tid ca 2 tim. Ledare: Gabriella Saxner Johansson, 0703-351073. 

Sön 27 Vi utforskar naturreservat: Snavlunda ängar  

 Området kring Snavlunda och Tjälvesta har få motsvarigheter 

 i hela landet. Det är ett småkuperat och sjörikt landskap uppbyggt  
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 av kalkrikt isälvsmaterial. På förvåren blommar sippor, i maj   

 gullvivor och smörbollar, och under sommaren, är det skönt att  

 sitta med en picknickkorg ute i betesmarkerna. Utflykten tar ca 

 5-6 tim varav 2 tim är restid ToR. Ta med matsäck. Samling vid 

 föreningslokalen kl 09.00. Ledare: Mikael Andersson, 070-297 59 37. 

 

 JUNI 
 

Lör 9 Nattsångare vid Tåkern 
 Vi gör om förra årets fina utflykt till Tåkern, där vi börjar vid  Glänås 

 och sedan besöker bl.a. Väversunda för att lyssna efter natt- 

 sjungande fåglar. Ta gärna med fika. Vi räknar med att vara tillbaka  

 omkring kl 01.00. Samarrangemang med Naturum Tåkern. 
 Samling vid föreningslokalen kl 21.00 eller vid Naturum kl 21.45.  

 Ledare: Roger Larsson, tel 070-652 55 19. 

 

Ons 13 Kvällsbesök på Motala griftegård 

 Kom och ta del av vår vackra griftegård. Vi tar en rundtur i ask-

 lundar och minneslund och får lite tillbakablickar vad som skett 

 under åren. Samling vid huvudparkeringen vid entrén till Griftegården  

 kl 18.00. Ledare: Monica Karlsson, 0708-529 803. 

 

Ons 27  Orkidéutflykt till naturreservatet Örbacken 

 Denna kväll besöker vi Örbackens kalkkärr, beläget mellan 

  Skänninge och Mjölby. Naturligtvis finner vi fler intressanta arter  

 än enbart orkidéer, t.ex. svarthö, tätört och axag.  

 Stövlar och fika rekommenderas. Beräknad tid: 2-3 tim.  
 Samåkning från föreningslokalen  kl. 18.00, eller anslut vid kärret 

 18.30. Ledare: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383. 

 

Lör 30 Utflykt till Skallemossen  

 Vi far upp till Tjälltorp denna sommarkväll och tittar på de våt-

 marker som skapas efter torvbrytningen på Skallemossen. Lyssnar 

 lite efter kvällens ljud i mossen/storskogen. Kanske hör vi någon 

 nattskärra? Ta gärna med fika! Stövlar kan vara bra!  
 Samling vid föreningslokalen kl 18.00. Hemkomst ca kl 24. 

 Kontaktperson Gunnar Myrhede 0141-523 19. 
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 AUGUSTI 
 

Lör 4 Slåtter på Soldatängen med Naturskyddsföreningen 
 Liar och räfsor finns och man får lära sig att använda lie. Matsäck 

 tar man själv med sig. Den som missar första dagen får en ny chans 

 samma tid lördagen den 11/8. Samling kl 09.00 vid Soldatängen.  

 Behöver du bilskjuts, kontakta Eva-Britt Kemmer, 070-691 64 37.  
 

Ons 8  Månadsträff – Biodling, Bondebacka 

 Vi har månadsträffen i Hembygdsgården, Bondebacka, där Jessica 

 Prütz Sköld berättar och visar hur biodling och honungsskörd går till.
 Samling vid föreningslokalen kl 18.45 för samåkning eller vid  

 Bondebacka kl 19.00.  

Sön 19 Bondebackadagen  
 Traditionsenligt visar MBF upp sina olika verksamhetsgrenar, 

 tillsammans med bl.a. Scouterna, Biodlarna, Frilufsarna och 

 Sändareamatörerna. Allmänheten erbjuds olika aktiviteter, tips-

 promenader, underhållning och förplägnad.  Allt kl. 11-14. Välkomna! 

 Kontaktperson: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-26 03 83. 

 

Ons 22 Besök på champinjonodling Östgöta svamp,   
 Vi får en visning av champinjonodlingen i Vikingstad. 
 Samåkning från föreningslokalen kl 18.00. 

 Kontaktperson: Mikael Andersson, 070-2975937 

 

 SEPTEMBER 

Sön 2 Rovfågelskådning från Kisatippen  
(sön Kisatippen, som är Motala kommuns gamla tipp för schaktmassor, 

9/9) är kanske inte vår vackraste plats men höjden och runtomsikten 

 gör att den lämpar sig mycket väl för sträckskådning av framför 

 allt rovfåglar. Det är viktigt med rätt väderförutsättningar, så om 

 utflykten måste ställas in, vilket meddelas på MBF:s hemsida och 

 Facebook så är 9/9 reservdag. Förutom matsäck rekommenderas 

 något att sitta på, t.ex. en strand- eller campingstol. Avresa från 

 föreningslokalen kl. 09.30. Vi skådar till ca kl 13.30 - eller var med så 

 länge du har möjlighet. Ledare: Christer Eriksson, 073-434 95 68. 
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Ons 12 Månadsträff – Våra 10 bästa matsvampar 
 Vår medlem, svampkonsulent Gunilla Ångström-Balla,  

 går igenom våra 10 bästa matsvampar. Föreningslokalen kl 19.00. 

Sön 16 Svamputflykt  
 Svampkonsulent Gunilla Ångström-Balla leder en utflykt, där vi  

 lär oss vilka svampar man kan ta med sig i svampkorgen.  

 Tid ca 2-3 tim. Samling vid föreningslokalen kl 09.00 för färd till  

 en närliggande svampskog. Tel 070-678 77 26. 

                    
Sön 23 Grottsafari  
 Dramatiska bergsstup, trånga passager och häftiga överhäng,  

 förutom grottor, besöker vi i åtvidabergstrakten. Matsäck för  

 heldag, oömma kläder, fick-/pannlampa, och om du har: GPS. 
 Samling vid föreningslokalen kl. 09.00, beräknad hemkomst ca 15.00.  

 Ledare: Evald Markheden, 0141-527 97, 0730-260 383. 

 

Sön 30 Gås- och trankväll vid Tåkern 
 Vi inväntar inflygande tranor och gäss i fågeltornet vid Svälinge.  

 Utflykten sker i samarr med Naturum Tåkern. Samling vid före- 

 ningslokalen kl 16.45 eller vid Svälinge parkering kl 17.30 Beräknad  

 tid ca kl 20-20.30.  Ledare: Gabriella Saxner Johansson, 0703-351073. 

 

 OKTOBER 
 

Sön 7 Vandring i Tiveden 
 Vi besöker Tivedens nationalpark och gör en ordentlig vandring 

 i storskogen. Nationalparken har nyligen utvidgats och man har  

 gjort nya besökscentrum. Ta med fika för heldag och kläder efter  

 väder. Samling vid föreningslokalen kl 09.00. Kontaktperson Gunnar  

 Myrhede, 0141-523 19.  

 

Ons 10 Månadsträff – Bildprogram ”Närhet” 

 Jonas Lundbladh, lärare på Platengymnasiet, visar bilder från den 

 närliggande naturen. Titeln på bildprogrammet är ”Närhet”. Samt- 

 liga bilder är tagna i Östergötland. Jonas vill visa att det finns 

 skönhet och naturvärden i naturen som finns i närheten där vi bor  

 och att man inte behöver resa långt bort för att hitta intressant  

 natur. Jonas har även släppt en bok på detta tema, som kommer att finnas  

 med, för den som är intresserad. Föreningslokalen kl 19.00. 
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Sön 14 Vi utforskar naturreservat: Ycke urskog 

 Delvis krävande vandring i urskog med 300-åriga tallar. Ta med 

 matsäck! På hemvägen stannar vi i Västra Harg naturreservat som 

 har en helt annan karaktär. Samling vid föreningslokalen kl. 09.00, 

 Beräknad hemkomst kl 16. Ledare: Eva-Britt Kemmer, 070-691 64 37. 

 

Lör 20- Fågelholksrensning 

sön 21   MBF:s stora bestånd av holkar i Rävabacken-Sjöbo-Knäppan-

 området behöver årlig tillsyn och rensning. Vi startar kl 09.00  

 vid Sjöbo, håller på så länge vi orkar.  
 Kontakta Evald Markheden för samordning av tider, stegar, 

 materiel, etc.  Vid regn nya tider.  Tel 0141-527 97, 0730-260 383. 

 

 NOVEMBER 
 

Ons 14  Månadsträff – Mossor 
 Kommunekolog Staffan Carlsson kommer och pratar om mossor  

 inför en kommande utflykt till Hålebergets naturreservat. Under  

 kvällen informeras det om de vanligaste arterna man ofta hittar här  

 i Östergötland och utrustning/tips om man vill börja skåda mossor.  

 Även många av de arter som vi stöter på under mossvandringen  

 kommer att visas upp. Föreningslokalen kl 19.00. 
 

Lör 17- Kommunrally – fågelskådning 
sön 18 Den årliga tävlingen mellan Östergötlands kommuner att se flest 

 fågelarter. Aktuell information läggs ut på MBF:s hemsida och  

 Facebooksida samt på Östergötlands ornitologiska förenings  

 hemsida, www.ogof.se. 

 

Sön 25  Vandring med fokus mossor, Håleberget 
 Vi vandrar tillsammans genom Hålebergets kuperade terräng och  

 tittar närmare på många av de mossor som finns i området. Utflykten  

 fokuserar främst på mossor men även andra intressanta eller vanliga 

  arter. Vandringen går bitvis genom kraftig kuperad terräng, tag på  

 vandringskängor. Medhavd fika/lunch kan förtäras med vacker utsikt  

 från bergets högsta topp.  
 Samling vid föreningslokalen kl 09.00. Hemkomst ca kl 12. 

 Sakkunnig guide: Staffan Carlsson 0141-22 25 21.  

 

 

 

http://www.ogof.se/
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 DECEMBER 
 
Ons 12 Månadsträff – Adventsfika och bildvisning 
 Vi samlas för stämningsfull adventsfika. Därefter får vi njuta av  

 naturbilder som visas av Daniel Johansson och Britt-Marie  

 Gustavsson. Föreningslokalen kl 19.00. 

 

Motala Biologiska förening 

Föreningen har till uppgift att arbeta med verksamhet som är naturvårdande och 

naturskyddande. Genom exkursioner, föreläsningar och studieverksamhet träffas 

personer som är intresserade av djur och växter i naturen. Föreningen är 

grundad 1956. 

 
Medlemsförmåner 
Föreningen äger utrustning som tubkikare, handkikare och fladdermusdetektor samt 

ett bibliotek med böcker och tidskrifter. Allt finns att låna kostnadsfritt för 

medlemmar. För information kontakta Evald Markheden, tel 0141-527 97.  

 

Medlemsavgift 
Enskild: 150 kr. Familj: 200 kr. Ungdom under 20 år gratis. 

Betalas till Pg 473252-5. OBS glöm inte att ange namn på avsändaren! 

 
Samåkning vid utflykter 
Vid samåkning i anslutning till utflykter rekommenderar MBF 20 kr/mil, som delas 

mellan förare och passagerare i bilen. Alla utflykter sker på egen risk. 

 
Nätverket Rapphönan 
Rapphönan Östergötland är ett nätverk för kvinnor som skådar fågel inom  

det nationella nätverket Rapphönan. Kvinnor i alla åldrar är varmt välkomna.  

För information om program i Östergötland, gå med i facebookgruppen 

Rapphönan Östergötland, eller se birdlife.se/rapphonan-ostergotland  

Kontakt karinforsell@telia.com eller gabriella.saxner@telia.com 

                       ________________________________________ 

 
Styrelse Motala Biologiska förening 
Roger Larsson, ordförande  0706-52 55 19 

roger.larsson@telia.com 

Evald Markheden, kassör  0141-527 97, 0730-260 383 

evaldmarkheden@hotmail.com 

Tommy Martinsson 072-23 66 374 

tommy.martinsson@telia.com 

Gunnar Myrhede  0141-523 19 

Anita Nilsson  070-642 25 54 

touchdown_73@yahoo.com 
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      Motala Biologiska förening                   
Drottninggatan 57 (Gamla Stan)  

591 27 Motala 

Mobil: 070-330 92 21 

 

E-post: info@motalabiologiskaforening.se 

Hemsida: www.motalabiologiskaforening.se 

Facebook: Motala Biologiska förening, öppen grupp 

Pg 473252-5, Org. nr 824001-0382 

 

 

Förklaring symboler:    

Familjevänlig Tillgänglighet                  Framkomlighet 

           aktivitet            för rullstolsbundna                     för synskadade  

 
 
 

 
 
 
 
 
Vi samarbetar med 
 

 


