
SVARTHAKEN 
 
MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB 
December 2022 
 
 
 
                  

  
Mindre sångsvan Foto Thomas Asp. Höst och vår rastar mindre sångsvanar på Falbygden 
tillsammans med vanliga sångsvanar. Oftast inte fler än högst ett tiotal. Den häckar på den 
ryska tundran och övervintrar i England.  Hela populationen består av cirka 25 000 individer.  

 
 
 



Kallelse till Falbygdens Fågelklubbs årsmöte fredagen den 
27 januari 2023 klockan 19.00 i Friggeråkers bygdegård. 

 
Dagordning 
1. Mötet öppnas. 
2. Dagordningens godkännande. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Val av två justeringsmän för mötet. 
6. Fråga huruvida mötet utlysts enligt stadgan. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022.  
 Kassörens ekonomiska redogörelse för år 2022. 
8. Revisionsberättelse för år 2022 års förvaltning. 
9. Fråga angående den avgående styrelsens                                        

ansvarsfrihet för år 2022 års förvaltning.                                                                                          
10. Val av styrelse för år 2023. 

a    Ordförande, för en tid av ett år. 
b    Sekreterare, för en tid av två år. 
c    Två övriga ledamöter, för en tid av två år. 

11. Val av styrelseersättare, minst två och som      
                      flest sju skall väljas för en tid av ett år. Antal 
                      enligt valberedningens förslag. 
12. Val av två revisorer 2023, samt en ersättare. 
13. Val av valberedning 2023, tre personer varav en sammankallande. 
14. Beslut om teckningsrätt. Förslag till beslut: Ordförande och kassör   

tecknar föreningen tillsammans eller var för sig. Kassören tecknar 
föreningens plusgirokonto 

15. Motioner. 
16. Fastställande av årsavgift för år 2024. 
17.  Övriga frågor. 
18. Mötet avslutas.  
 
Val skall ske med slutna sedlar om någon medlem så kräver.  
 

Bildföredraget på vårt årsmöte blir med Bengt Åke Öhgren som 
kallar sitt föredrag- 
           ”Strövtåg med kamera långt borta och hemmave” 



                                Medlemslotteriet 22 - 23 
.  

Hur länge har klubben haft sitt medlemslotteri? I skrivande stund har jag inte 
möjlighet att kolla gamla protokoll  men det torde nog röra sig om mellan 30 
och 40 år. Kanske närmare de 40. En sak vet jag och det är att lottpriset har hela 
tiden varit 50 kr. I början var det enbart "fådda" vinster som gällde. Lotteriet 
tillkom ju som ett sätt att förbättra klubbens ekonomi. Nu är det ju lite andra 
premisser. Vi tar tacksamt emot vinster även nu men de flesta har vi ju köpt in. 
Lotteriet har ju blivit en "institution" på vårt årsmöte men självfallet så ger det 
ju även nu ett gott tillskott till klubbkassan. Med tanke på att lottpriset inte 
höjts under hela perioden och särskilt med tanke på rådande inflationsläge så är 
det naturligtvis ett gott läge för lottinköp. Lottpriset är fortfarande 50 kr.  Vi 
kommer som vanligt att ha ett dignande vinstbord. Gör din beställning på vårt 
giro och besök dragningen på vårt årsmöte.  Det går även att köpa lotter på 
årsmötet. Ge Fru Fortuna en chans.  
Lennart  
 
 

                                        
                                     I alla lägen vårt studieförbund! 
 
 
          Dags att betala medlemsavgiften för nästa år 
           Familjemedlem betalar          150 Kronor 
           Enskild medlem betalar         100 kronor 
           Ungdom under 16 år betalar   50 kronor 
           Klubbens plusgiro är 321579 - 5 
                
                                           Ny adress? 
Det är ytterst angeläget att du meddelar oss din nya adress om du flyttar. Det är 
först och främst Lennart Friggeråker som behöver få denna information. Någon 
annan möjlighet än information från dig finns inte för oss att få reda på detta. 
Adress mm hittar du längst bak. 
                                          
 



                                          Mekelsmäss 2022  
 
Inför årets utställning i Friggeråkers bygdegård så var det en del som jag pratade 
med som hyste farhågor för hur det skulle gå med tanke på läget i världen. 
Kriget i Ukraina och höga priser på i stort sett allting kanske gör att besökarna 
kommer att hålla igen på utgifterna. Jag själv hörde väl också till de som inte var 
alltför optimistiska. Som kassör är jag ju glad om allt vårt jobb kan tillföra en del 
till klubbkassan men arrangemanget har ju också andra viktiga syften. Vi sprider 
kunskap om klubben och dess skickliga konstnärer, säljer holkar och "pratar 
fågel" med besökarna. Detta är värdefullt. Vad beträffar farhågorna så ack vad 
vi bedrog oss. Vi hade något hundratal fler besökare än tidigare år och vi sålde 
som aldrig förr. Konstnärernas i salen försäljning ökade med flera tusen jämfört 
med tidigare rekord och holkarna sålde i stort sett slut. Någon uggleholk och ett 
par starholkar fanns kvar. Korv och fika som serverades i källaren sålde också 
bra. Allt som allt så gav det ett bra tillskott till klubbkassan. Som alltid så är 
klubben skyldiga alla som hjälp till ett stort tack. Konstnärerna som ställer upp 
med sina verk, holkspikarna som förser oss med holkar och övriga medlemmar 
som hjälper till med servering och montering. Stort tack till alla.   
Lennart 
  
Gällande holkpriser 
Småfågelholkar kostar 50 kronor 
Starholkar kostar 60 kronor 
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 150 kronor 
Göktyta och sparvuggla kostar 150 kronor 
Margarinmatare kostar 30 kronor 
Övriga typer – fråga. 
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge Sundén, tfn 0515-
80592                       
                                      Hemsidan! 
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också om sådant 
som är på gång. Vi försöker vara aktuella med notiser i ord och bild. Dessutom 
finns en direktlänk till Falköpings kommun i Artportalen, det är mycket 
värdefullt. Titta in på hemsidan ofta, där finns mycket matnyttigt. Adressen är 
enklast möjliga -  fagelklubben.se 
                              
 
 
 



                           Utfodringarna på bygden! 
Utfodringen vid Sjötorpasjön sköter Sten Danielsson. Det är en utfodring vid 
Bergsjön, stanna på sista mötesplatsen innan nerfarten till sjön, räknat från 
staden. På motsatt sida går en stig in mot sjön, det är rätt väg. Denna utfodring 
har Åke Abrahamsson hand om. Dessutom finns det en vid Bergstugan som Enar 
Höglund sköter och som vår förening bekostar. Vidare håller Helge Sundén i 
gång en utfodring i Ryd i Vilske Kleva, således grusvägen in genom skogen från 
Ryds by fram till skogen öppnar sig vid den gamla sågen. Hornborgasjöns 
fältstation har en utfodring vid Kärragården, Fågeludden, som man bekvämt kan 
titta på från den lilla vägen fram till gården. Denna sköter Åke i huvudsak. 
                                                                         
                        Onsdagsgruppen 
Denna håller på hela året. Du som vill vara ute i naturen, sitta och lyssna efter 
fåglar, titta på växter och njuta av gott sällskap – är välkomna att vara med. Vi är 
ute 4 – 5 timmar varje onsdag i olika delar av vår kommun. Ibland hamnar vi 
även utsocknes. Nu i vintertiden träffas vi klockan nio, vår och sommar klockan 
sju. Ta reda på vilken tidpunkt som gäller för samlingen! 
Samlingsplats är Fredriksbergskyrkans parkering; samåkning för den som vill. 
Kenneth har tfn 070 257 81 23 och Anita 070 587 09 08 om ni undrar över 
något. Alla är välkomna, hoppas vi ses. Ta med fika för två gånger och kläder 
efter väderlekstyp. 

     Programmet 2023 
 
 Anmälan gäller till de flesta aktiviteterna, detta anges vid respektive aktivitet. 
Samåkning när så är möjligt. Vid resor utanför Skaraborg delar de som åker med 
i bilen på, för närvarande, 18,50 per mil. Även i övrigt, om den som kör vill ha 
ersättning. Ta alltid med fika och kläder efter väder. Vi samlas alltid på 
Fredriksbergskyrkans parkering. Aktiviteter kan ställas in om det saknas ledare. 

 
Trandansen och örndagar igen! Fast nu kallar vi det Vinterfåglar i Södra 
Hornborgasjön. 
Fast samma aktivitet som många gånger förr. Anita och Ingalill ordnar med 
personal. Det finns således en hake och den är att vi har svårt med att få till det 
med örnfoder. Vi kommer att ha öppet hus fyra söndagar i januari. Följande 
dagar är planerade. Den 8, 15, 22 och den 29 januari har vi öppet i Trandansen 
mellan klockan 08.00 och klockan16.00. Man kan fika och få sig en korv men 
framför allt finns guider som håller reda på fåglarna och i synnerhet örnarna. 
Välkomna! 



Fredagen den 6 januari klockan 09.00. Vinterfågelräkning. Punktinventering av 
de vanliga sträckorna utmed Slafsan, i Mönarp och i Grytens häradsallmänning. 
De som är intresserade kontaktar Sten Danielsson tfn 0515 72 82 17 eller 
076 147 85 86 för tid och plats. Vi påstår att våra sträckor är de som pågått 
längst av alla i landet, vi startade redan på 1970-talet. 

Lördag – söndag den 14 – 15 januari. Den internationella midvinterräkningen 
av änder, svanar och gäss. Deltagande och lokaler efter överenskommelse. 
Omfattningen beror på hur mycket öppet vatten det finns. I de allra flesta fall en 
mycket begränsad verksamhet. Samordnare är som alltid Sten Danielsson tfn 
0515 72 82 17 eller 076 147 85 86 

Fredagen den 27 januari klockan 19.00. Vårt årsmöte i Friggeråkers bygdegård.  
 
 Vinterfåglar inpå knuten den 27 januari – 30 januari. 
Detta är så välkänt att alla vet vad det handlar om. All information finns på SOF 
– BirdLife hemsida /fågelskådning. Länk finns även på vår hemsida. 
 
Skåneresa den 3 – 5 februari. Fredag till söndag. 
Vi gör en vinterresa till Skåne med välbekant innehåll. Boende i vandrarhem på 
vanligt vis. Vi gör resan tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb. 
Avresa fredag em. klockan 16 och hemma söndag kväll senast 21. Resan kostar 
1600 - 2000 kronor. Klubbens resepolicy gäller. Se nedan. Ett mer preciserat 
pris finns att tillgå tre veckor innan resa. Sista dag för anmälan är den 13 
januari. Ring Åke tfn 070 660 24 53 och anmäl dig. Åke har all information som 
kan behövas.  
 
Klubbens resepolicy – resor med övernattning. Denna innebär att resan blir av 
om tillräckligt många anmäler sig och att det finns ledare samt att övriga 
arrangemang kan ordnas. Preliminär anmälan senast tre veckor innan eller per 
angett datum. Efter detta datum är anmälan bindande vilket innebär att du får 
betala för din plats även om du inte följer med. Sjukdom är giltigt förfall. Senast 
per sista anmälningsdagen finns ett pris på resan att tillgå. Du kan fritt hoppa av 
fram till och med detta datum.  
 
Tisdagen den 21 februari - Månadsmöte i klubblokalen klockan 19. 00. Lennart 
Sundh kommer till oss denna gång med ett bildföredrag Glimtar från våra 
artrika vägkanter – från orkidéer och lupiner till sandödla och pärluggla. 
Välkomna! Missa inte detta!   



Hornborgaseminarium i Doppingen vid Naturum på Fågeludden - söndagen 
den 26 februari klockan 10.00 – 15.00.  Presentation av verksamheten och 
resultaten från 2022. Fältstationen bjuder som vanligt på en bit mat. Med tanke 
på maten skall du anmäla dig till Åke Abrahamsson 070 660 24 53 om du vill 
vara med. Senast fyra dagar innan. Fältstationen fyller fyrtio år och detta faktum 
kommer att prägla årets seminarium, har vi tänkt! 

Hornborgasjöns utlopp - lördagen den 4 mars klockan 08.00. En klassiker nu. I 
senare år har sjön redan varit isfri, vi får se hur det blir! Dessutom blir det lite 
skådning runt sjön. Åke Abrahamsson leder det hela och vi är ute till cirka 13.00. 
Åke har tfn 070 660 24 53. 
 
Vårens  första ugglelyssning - fredagen den 17 mars klockan 18.00. 
Riktning bestäms efter hur det ser ut i markerna. Anmälan gäller.  
Åke leder, han har tfn 070 660 24 53. 
 
Trantiden från den 18 mars till den 16 april. Den 18 mars öppnar Naturum och 
Trandansen för säsongen. Under den närmaste månaden kommer en lång rad 
aktiviteter att äga rum. Detta innebär bland annat att våra och Skövde 
fågelklubbs medlemmar kommer att vara fågelvärdar vid Trandansen dagligen 
10.00 – 14.00. Vi startar den 18 mars och kommer att finnas på plats varannan 
dag. På Naturum Hornborgasjöns hemsida kan du se vad som händer dag för 
dag.  
 
Hornborgasjöns utlopp - söndagen den 19 mars klockan 09.00. Samling på 
parkeringen till utloppet. Ett samarrangemang med Naturum i trantiden. 
 Åke leder, anmälan krävs tfn 070 660 24 53. 
 
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 21 mars klockan 19:00.  Jan Kruse 
från Mariestad kommer till oss med ett bildföredrag ”Från resor runt om i 
Sverige” Välkomna! 
 
Fåglarna vid Trandansen. Vi tror att det finns några av våra medlemmar – 
kanske en hel del - som tycker att det skulle vara fint att få se de många arterna 
av änder och gäss vid Trandansen förevisade och berättade om. Sålunda finns 
det några vardagskvällar från klockan 16 och framåt inlagda även i år. 
 
Fåglarna vid Trandansen - torsdagen den 23 mars från klockan 16.00 . 
Det är Åke Abrahamsson som förevisar och berättar. 



 
Vårens  andra ugglelyssning - fredagen den 24 mars klockan 18,00.    
Riktning bestäms efter hur det ser ut i markerna. Lennart Friggeråker  
leder, han har tfn 070 343 28 24. Anmälan. 
  
Västergötlands Ornitologiska Förenings årsmöte. Söndagen den 26 mars 
klockan 14 i Vårgårda fotoklubbs lokal i Vårgårda. Magnus Ullman blir vår 
föredragshållare denna gång.  Detta blir en riktig höjdpunkt. Åke, tfn 070 660 
24 53, har alla upplysningar. Viktigt, eftersom det behövs vägvisning till lokalen. 
 
Bjurums kyrka den 1 – 2 april - Stor konst och fotoutställning. 
Liksom förra våren samverkar vi med våra vänner i Skövde fågelklubb kring 
denna aktivitet som blev så bra i våras. Se vår hemsida för öppettider. 
 
Fåglar vid Trandansen - onsdagen den 5 april klockan 17.00  
Det är Åke Abrahamsson som visar och berättar. 
 
Orrspelsmorgon i Jäla – annandag påsk den 10 april klockan 06.00  
De senaste åren har detta varit riktigt bra med fint orrspel på nära håll. Ändå är 
det de allt ovanligare storspovarna som är en minst lika stor behållning. Även 
härlig vårkänsla i skogen med många trastar och hackspettar. Anmälan till Åke 
tfn 070 660 24 53 
 
Fåglar vid Trandansen onsdagen den 12 april klockan 17.00 Det är Åke som 
visar och berättar.  
 
Almeö - söndagen den 16 april klockan 09.00. Samling på parkeringen till 
Almeö. Ett arrangemang tillsammans med Naturrum i trantiden. Åke 
Abrahamsson och Erik Tornberger leder. Anmälan till Åke tfn 070 660 24 53. 
 
Månadsmöte vid Bergstugan på Mösseberg - tisdagen den 18 april klockan 
19.00. Det är fint att vara ute vid Bergstugan på Mösseberg när trastar och 
rödhakar sjunger för fullt och morkullorna drar. Synd att sitta inomhus i vårens 
tid. Vi bjuder på korv från koket men dryck och fika får du ha med själv. Vi kan 
ordna med skjuts från Fredriksbergskyrkans parkering klockan 18.30. 
 
 
 
 



Sjön Lönern och dess storlommar - torsdagen den 20 april klockan 17. Fin lokal 
i kommunens utkant som vi borde besöka lite oftare. Nedre delen ligger i 
Ulricehamns kommun. I närheten finns ännu en sjö som heter Yttern, även den 
en lomsjö.  Valet att åka på kvällen innebär medljus vilket underlättar betydligt. 
Anmälan till Åke 070 660 2453. 
 
Skogsvandring till Ruskela källa – söndagen den 23 april klockan 07.00. 
En ordentlig skogsvandring med trastar, rödhakar och den första lövsångaren. 
Kanske sparvuggla. Vi utgår från parkeringen till Gullängets stiftreservat. Eller 
från Fredriksbergskyrkan. Alltid lika trevligt. Anmäla till Åke som leder och du 
når Åke på tfn 070 660 24 53. Anmälan.  
 
Getterön och Morups Tånge – söndagen den 30 april klockan 05.00. 
En tradition som håller. Resultatet kan vara lite blandat eller en fullträff. Vi vet 
det när vi åker hem. Hemma i tidsläget 18 – 20. Det beror på vad som händer. 
Anmälan tre dagar innan till Åke 070 660 24 53. Resan blir av om det finns 
ledare och tillräckligt många anmäler sig. Det är fråga om att åka med fyllda  
fordon. Erik Tornberger leder. 
 
                                        Botanikcirkel 2023 
Efter tidigare års succé återkommer ”Stort och vackert” med nya träffar- 
Precis som tidigare är det Enar Höglund som du skall anmäla dig till. Enar når du 
på tfn 070 655 18 05.  
 
Brushanekväll vid Trandansen - torsdagen den 4 maj klockan 18.00. 
Mångårig aktivitet med förhoppning om nyanlända brushanar, dessutom en hel 
del andra vadare såsom grönbenor och gluttsnäppor. Allt beror på vilket 
flyttväder som råder. Du kan komma senare under kvällen om det passar dig 
bättre – vi finns på plats till framåt nio. Ta med eget fika i förekommande fall. 
Anita Ljungström leder det hela, Anita har tfn 070 587 09 08. Ingen anmälan. 
 
Dubbelbeckasiner på Hornborgamaden - tisdagen den 9 maj klockan 21.00. 
Ibland lyckas vi bra med dubbelbeckasinerna och ibland går det inte alls. Det kan 
således vara totalt tyst. Det är ändå härligt att höra enkelbeckasinerna och 
rödbenorna spela. För inte tala om storspovarna. Samling på parkeringsplatsen 
till Almeö klockan 21.30. Lennart Friggeråker leder, Lennart har tfn 070 343 28 
24. Anmälan till Lennart. Viktigt, med tanke på den lilla parkeringsplatsen. 
 



Månadsmöte vid Hornborgasjöns utlopp - den 16 maj klockan 19.00. Vi 
försöker ordna med samåkning från Fredriksbergskyrkans parkering klockan 
18.30. Korv att grilla har vi med men dryck och fika får du ha med själv. En fin 
kväll med fin skådning när trastsångarna sjunger som allra bäst. Meddela gärna 
till Lennart, Anita eller Åke om du har behov av skjuts. 
 
 Kvismaren i Nerike - söndagen den 21 maj klockan 05.00. Förra gången vi var 
där var det rasande bra med fåglar. Vi talar om aftonfalk, vitvingar tärna, 
fjällpipare, turturduva osv. V hörde även ett par ortolansparvar i ett närliggande 
reservat! Undrar om det är några kvar? Jag vill veta tre dagar innan om du är 
intresserad. Ring Åke på tfn 0515-726042 så får du veta mycket mer. 
 
Nattsångare vid Hulesjön - fredagen den 26 maj klockan 21.00. En klassiker hos 
näktergalarna och rosenfinkarna som vi upprepat under många år. Samling i 
korsningen Mossvägen gamla Göteborgsvägen. Två timmars vandring på 
vägarna. Åke Abrahamsson leder. Nu når Åke på tfn 070 660 24 53. OBS ingen 
anmälan. 
 
Kinnekulle - lördagen  den 27 maj klockan 06,00. Vi besöker Munkängarna samt 
Österplana hed och vall samt ytterligare någon lokal. Vi upprepar flera års fina 
resor med en blandning av fåglar, växter och allmän natur. Hemma vid 
middagstid. Anmälan till Åke 070 660 24 53 som leder.  
 
Bastöna vid Rösjön - lördagen den 3 juni klockan 06,00. Det finns numera en 
spångad vandringsled som man når från vägen ner till Rösjön via Ryd. Fåglar och 
allmän natur. Anmälan. Ledare Åke Abrahamsson tfn 070 660 24 53  
 
Nattskärror på Mösseberg - torsdagen den 8 juni klockan 22.00. Samling på 
Bergstugans parkering. Det räcker numera med Mösseberg. Det går väldigt bra 
för nattskärrorna i Sverige numera!  Åke Abrahamsson leder. Anmälan behövs 
inte.  
 
Månadsmöte vid Fågeludden - tisdagen den 20 juni klockan 19,00. Det 
kommer att finnas möjlighet till samåkning från Fredriksbergskyrkans parkering 
klockan 18,15. Ta med eget fika. Kontakta Åke 070 660 24 53 för samåkning. 
 
Åkes höstkrönika 
Så har vi kommit till slutet på ett år ännu en gång. Vi har genomfört våra 
aktiviteter med glans men resorna går inte bra.  



Detta är inte så konstigt, många  av våra medlemmar tycker nog att det inte är 
läge att lägga ett par tusenlappar på en helg i den extrema osäkerhet som råder 
för närvarande. Vi har i alla fall endagsresor att ta till, det blir inte lika mäktigt 
om man är några stycken.  
Juvelen i kronan är förstås onsdagsgruppen som går ut i alla väder och bär alltid 
sommarkläder. Min filosofi har i all tid varit att lyssna in medlemmarna och höra 
efter vad man vill göra inom ramen för vilka vi är. Fingret i luften således.  
Den sociala aspekten är även mycket viktig i vår förening. Lennart skrev en lång 
och fin berättelse i fågeltidskriften GRUS i somras om vår förening. Den har gjort 
sitt i det sammanhanget så jag kommer att föreslå Lennart att vi lägger in den 
på vår hemsida.  
Mitt tornfalksprojekt, som har pågått i trettiofem år, har också gjort sitt. Vi, 
Helge och jag, har haft ett koncept som vi har varit troget i alla år. Det går inte 
längre, det behövs föryngring och förnyelse och den finns inte här utan på annat 
håll. Jag har dessutom andra projekt som jag vill satsa på. Det skall 
förhoppningsvis bli en eller annan kull ringmärkt ändå och medhjälparna ute i 
landskapet försvinner inte. Min medhjälpare i Skövde sedan tidigare, Victor 
Tapper, har numera en egen licens så att framtiden för projektet på 
skaraborgsnivå är säkrad. 
Vi har gjort några inventeringsarbeten i samband med planförändringar i 
kommunen. De har varit av en mycket begränsad omfattning. Nu har vi ett 
större åtagande. Vår kommunekolog tänker sig att öppna upp det gamla 
hundspåret på Mösseberg samt att ”restaurera” Store Mosse. Att göra en 
punktinventering utmed hundspåret och Gröna mad är riktigt lyckat. Och även 
på mossen. Det har jag tänkt på i flera år. Det går till så att man stannar fem 
minuter var hundrade meter utmed en given sträcka. En enkel metod som 
många klarar av. Detta känns väl härligt att tänka på i novembermörkret. 
När det är en månad kvar av 2022 har det setts 224 fågelarter i kommunen 
under året, det är fyra fler än snittet över flera år. Tre helt nya arter har det 
blivit; en rödhalsad gås vid Vadboden i mars – april, en brunsångare ringmärktes 
vid Hornborgasjön i september och en skärsnäppa sågs i oktober. Den 
rödhalsade gåsen har sitt ursprung i Sibirien, brunsångarna hör hemma långt 
österut även de och skärsnäpporna övervintrar regelbundet vid vår västkust 
men är ytterst fåtaliga i inlandet. Därmed har fler än 300 fågelarter setts i 
Falköpings kommun genom tiderna enligt Artportalen. Inte dåligt! 
Det är gott och väl med onsdagsgruppen men vi måste ha ett klubbprogram 
därutöver, så som vi brukar ha. Detta innehåller många aktiviteter som känns 
igen, mycket kommer tillbaka år efter år vilket kan upplevas som lite andefattigt 
men variationsmöjligheterna är inte oändliga.  



FÖRENINGSINFORMATION 

Ordförande Åke Abrahamsson 070 - 660 24 53 
 ake.p.abrahamsson@telia.com 
Vice Ordförande Thomas Asp 072 - 230 61 45 
Kassör Lennart Friggeråker  070 - 343 28 24 
Sekreterare  Susanne Wieland 070 - 681 43 12 
Övriga Anita Ljungström  070 - 587 09 08 
 Jan Johansson 070 - 321 32 24 
 Kenneth Mörk 070 - 257 81 23 
 Håkan Fridner 070 - 791 35 12 
 Rolf Andersson  076 - 101 17 20 
 Evert Arnoldsson  070 - 867 08 55 
 Erik Tornberger  070 - 961 93 65 
Medlemsavgift Familjemedlemskap  150 kr 
 Enskild medlem  100 kr 
 Ungdom under 16 år    50 kr 
 Plusgiro  32 15 79 - 5 
Hemsida internet Mari Friberg admin@fagelklubben.se  
Adress Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker 
 Prästgården Friggeråker, 52196 Falköping 
 friggeraker@gmail.com 
Artportalen Magnus Hallgren, Tidaholm. Tar tills vidare över  
 detta viktiga arbete som lokal administratör. 
Klubblokal Wetterlinsgatan 23 A   Falköping 
Hemsida  www.fagelklubben.se 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              
 

                 


