
 

Medlemsbrev september 2021 

 

Bäste Landsorts-vän! 

 

I de föränderliga tider vi lever i är det dags med lite uppdatering om läget för föreningen och 

för stationen.  

Pandemirestriktioner – lättnader  
De senaste tre månaderna har lättnader i restriktionerna för Covid-19 skett i omgångar och 

den 29 september upphör i stort sett samtliga restriktioner.  

I och med detta lättar även föreningen på de restriktioner vi haft. Detta innebär konkret att 

det nu åter är okej att boka samtliga sängplatser i varje rum.  

Självklart fortsätter vi att följa FHM´s rekommendationer gällande avstånd, god hygien samt 

att alltid stanna hemma vid sjukdomssymptom.  

Övernattning och bokning 
Som nämnt ovan är det alltså okej att övernatta fyra personer i varje rum avseende rum 2,3 och 4. 

Rum 1a och 1b har två sängplatser vardera och är i första hand till för ringmärkare, assistenter, 

exkursionsledare och guider. Om dessa rum inte bokats av någon från ovanstående grupp fyra dagar 

innan övernattning så ”öppnas” dessa i bokningssystemet och alla medlemmar kan då boka något av 

dem.  

Vänligen ockupera den sängplats som på förhand bokats! Om det är så att Du av någon anledning 

önskar byta sängplats så prata direkt med den personen som bokat platsen. Det blir så mycket bättre 

stämning om vi hjälps åt och löser situationer i bästa samförstånd.  

Stämningen på stationen – alla kan bidra 
Det känns verkligen som om vi är på rätt väg med föreningsandan. Jag (Roger) har spenderat ganska 

många dagar på Landsort och konstaterar att fler och fler medlemmar besöker stationen, både nya 

och gamla. Det är jätteroligt!  Det är en fin stämning med stort mått av gästfrihet. Tack alla som 

bidragit och bidrar till det. Det är min och styrelsens förhoppning att alla ska känna sig välkomna.  

Om det uppstår någon situation så prata med varandra och ha en generös inställning till att hitta en 

lösning som den andra parten är nöjd med. Vi är ju kamrater och medlemmar i samma förening. 



Stationen - interiör 
Kontinuerliga små förbättringar och viss förnyelse behövs för att stationen ska hållas fräsch. Nyligen 

genomfördes en röjning där mycket gammalt gick till återvinning och en del bättre begagnat 

införskaffades, såsom bland annat soffor i det tidigare pingisrummet, numera omdöpt till biblioteket. 

Pingisbordet finns alltså inte längre. Det är också tänkt att kunna använda båda ingångarna till huset, 

det saknas dock skohyllor, hatthylla och mattor i hörnet innanför dörren i ”biblioteket.” 

Namnförslaget framkastat en aning skämtsamt. Finns några andra förslag från er medlemmar? 

Ringmärkning och guidningar 
Det är glädjande att se att fler medlemmar tar sig an ringmärkningen och ställer upp, inte bara på 

helgerna utan också vissa veckodagar. Även guidningarna har kunnat genomföras tack vare 

medlemmars frivilliga insatser. STORT TACK! 

Din kraft och hjälp behövs 
Föreningen skulle definitivt må bra av att fler aktiverar sig och hjälper till. Bortsett från ringmärkning 

och guidning är det en förhållandevis liten grupp som jobbar aktivt. Du behöver inte vara 

styrelsemedlem för att hjälpa till. All hjälp behövs och tas tacksamt emot.  

Det kan vara att hjälpa till med hemsida och Facebook, som exkursionsledare, med guidningar, 

stationsvärd, hjälp vid städ- o röjningsdagar, komma med förslag på åtgärder, aktiviteter, 

programidéer etc.  

I ambitionen fräsch o fin station så behövs en del saker som någon/några medlemmar 

förhoppningsvis kanske skulle kunna bidra med. Saker man inte själv har behov av längre, kanske har 

liggande i något förråd eller hittar till skänks på FB.  

- Stolar till matbordet i TV-rummet. 

- Stolar alt. Små fåtöljer till biblioteket.  

- Taklampor över bord 

- Plafonder för allmänbelysning 

- Golvlampor och små bordslampor 

- Galgar 

- Skoställ till bibliotek 

- Stolsdynor att ha både inne och ute, idag har vi slitna blå båtdynor. 

- Större matbord till biblioteket (inte prio1) 

Om du vill donera något, skicka ett mail till styrelsen@landsort-birds.se så tar någon av oss kontakt. 

 

 

Fortsatt fin skådarhöst!  

 

Styrelsen  

Landsorts Fågelstation 

 


