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Motala Biologiska förening  

 – upplevelser och gemenskap i naturen   
 

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!  

 

 
Örtagården i Bondebacka  
Vi är en grupp som vårdar Örtagården i Bondebacka.  

Vi träffas varannan tisdag från slutet av mars eller början av april till löven 

fallit på hösten. Vi vill gärna bli fler som hjälper till. Det som ska göras är 

bla vårröjning, byte av bräder, förnya växter o flytta en del, jordförbättring, 

rensa ogräs. Ha det trevligt o fika!! Om tid el annat ändras så meddelar vi 

det på hemsidan eller facebook. Är du intresserad av örtagården så är du 

välkommen att höra av dig till Monica Karlsson 0708-529 803 gärna med SMS. 

 
Årets inventeringar 
Myrinventering av häckande fåglar i Östergötland 2020.  

Gunnar Myrhede och Jan Eklund håller i inventeringen av 

Kärnskogsmossen och Bredsjömossen i Motala 2020. Inventeringen 

samordnas av ÖGOF och vi räknar med fyra besök för varje mosse under 

häckningssäsong.  
Kontakta  Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 om du är intresserad av att hjälpa 

till. 

 

Riksinventeringsart Berguv 

Inne på sitt andra och avslutande år. Kontakta Roger Larsson 0706-525519 om 

du vill veta mer. 
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 JANUARI  

Lör 11  Vinterfågelräkning av sjöfåglar   
 11:e januari 2020 genomförs de internationella midvinter-

inventeringarna av sjöfåglar. Denna gång för 54:e året!  

 Vi inventerar Motala ström och Motalaviken.  

  Samling vid Gästistorget kl 09.00.    

  Kontaktperson: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39.  
 
 

Ons 15 Månadsträff – Marcus Olsson visar film och bilder  

 Föreningens medlem Marcus Olsson visar film och bilder med 

fåglar i vår natur. Även andra djur och fina landskap kommer 

finnas med. Föreningslokalen, kl 19.00. 

 

Fre 31 jan - Vinterfåglar inpå knuten 
Mån 3 feb Räkna fåglar vid ditt fågelbord. Var med i SOF Birdlifes  

 årliga inventering av våra övervintrande fåglar.  

 Läs mer på birdlife.se hur du rapporterar dina arter. 

 

 FEBRUARI 
 

Sön 9  Årsmöte  
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Örebros  

kända och prisade kommunekolog Mats Rosenberg och håller 

föredrag om "från soptipp till naturreservat". Mats kommer att 

berätta om det storslagna restaureringsarbete som han ägnat 25 år 

åt och som har genomförts bl a vid de kända naturreservaten 

Oset, Tysslingen och Rynningeviken runt Örebro. Genom Mats 

arbete har där skapats en fantastisk miljö för både djur, fåglar och 

människor.  

MBF bjuder på fika.  

Plats: IOGT-NTO-lokalen, Poppelgatan 6.  

Kl 16.00 – Välkomna! 
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Datum  Vargspårning 
bestäms   

senare  När det finns snö åker vi och tittar på vargspår och spår av 

andra däggdjur i vargreviret i Östergötland. Det blir kort varsel 

då förutsättningarna växlar snabbt för spårning. Rovdjurs-

spårare är Benny Amberin. Medtag matsäck, varm klädsel 

samt lämpliga skodon för väderleken. 

 Frågor och anmälan till Christer Johansson, 0703-29 46 20 

senast 25 januari.  

Fre 21 Holkspikning i Bondebacka  
Vi spikar holkar som sätts upp i Bondebacka för att hjälpa 

fåglarna att hitta boplatser. Begränsat antal deltagare, först till 

kvarn.  Kl 13:00 i scouternas lokal i Bondebacka. 

 Anmälan: Till Magnus Thelander 070-565 38 72 

   
 

 MARS 
 

Ons 11 Månadsträff – Ugglor 
 Ugglor har alltid fascinerat människor och även varit en av 

MBF:s populäraste utflykter. Ikväll berättar vår medlem 

Roger Larsson om vilka ugglor som finns i Sverige, hur de 

lever och vilka som finns i Motala. Föreningslokalen kl 19.00. 

Lör 14  Utflykt till Fivelstad Trädgård  

Vi besöker Björn o Anders Holmer som driver upp blommor o 

grönsaksplantor till kommuner o kyrkogårdar. Om tid finns 

efter så fikar vi på Hagebyhöga trädgård för de som vill. 

Samåkning från föreningslokalen  

Kl 9.00. Beräknad tid Fivelstad ca 9:30 - 11:30  

Ledare Monica Karlsson 0708-529803 föranmälan om fika 

önskas.  
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Mån 16 Hur påverkas fåglarna av klimat och miljöförändringar? 

Föredrag Åke Lindström 

Efter de senaste årens revolution inom flyttfågelforskningen 

kommer nu professor Åke Lindström och berättar om den 

senast forskningen om hur fåglarnas utbredning och antal 

hänger ihop med förändringar i klimat- och naturmiljöer. 

Motala bibliotek kl 18.00. Entre 50 kr.  

Lör 21 Uggleutflykt till Fågelmossen  
Vi hoppas på att få höra sparvuggla, kattuggla och pärluggla. 

Vid klart väder kan titta på stjärnbilder och planeter ses. 

Oömma varma kläder och ta med matsäck. Vi tänder en brasa 

och möjlighet till grillning finns.  

Samling vid föreningslokalen kl 17.00. Ledare: Christer 

Johansson 0703-29 46 20 och Gabriella Saxner, 0703-35 10 

73 

 

 APRIL 
  

Ons 8 Månadsträff – Blomsterspråket 
 Tommy Tyrberg leder in oss i den botaniska världen utifrån 

de latinska namnen. Vad betyder de? 

 Föreningslokalen kl 19.00. 
 

Sön 19 Tidig morgon vid Fågelmossen 
 Detta är en för året ny utflykt då vi besöker fågelmossen en 

tidig aprilmorgon. Vi hoppas på en stämningsfylld morgon 

med bl.a. spelande orre, tjäder och sparvuggla.  

 Ledare: Roger Larsson, tel: 070-6525519. Samling vid 

föreningslokalen kl 04.00. 

 

Tor 23  Vårkväll vid Tåkern  

 Vi spanar efter änder, lyssnar på rördrommen och möter den 

första bruna kärrhöken. 

 Samling kl 18:00 vid föreningslokalen 

 Ledare: Gunnar Myrhede 076-836 24 39 
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 MAJ 

Lör 9 Helgutflykt till Karlstad  
Sön 10 Medlemmarna Jörgen och Siv Wetterfält guidar 
 oss i sina hemtrakter.   

Vi besöker Hammarö fågelstation och några andra fina 

naturområden i närheten. Om intresse finns kan ett besök på 

Sandgrunds konsthall (akvarellist Lars Lerin) göras.  

Vi bor en natt i vandrarhem eller hotell till självkostnadspris 

och samåker gemensamt i egna bilar.  

Bindande anmälan till Magnus Thelander 070-565 38 72 

Senast den 15 mars. Begränsat antal deltagare. 

 

Tors 14  Vårfåglar vid Illersjö  

 Vi tittar på vårfåglar vid Illersjö våtmark Tag gärna med 

matsäck. 

 Samling vid Föreningslokalen kl 18:00  

 Ledare: Christer Johansson 0703-29 46 20 och Gabriella 

Saxner , 0703-35 10 73 

 

Lö 16 Inventering av häckfåglar på myrar 

Vi far upp till Kärnskogsmossen, upplever kvällens fågelliv 

vid Bergön med ljungpipare, grönbenor, tofsvipor, 

enkelbeckasiner … och får veta lite mera om den pågående 

inventeringen häckfåglar på myrar i Motala.  

 Samling vid föreningslokalen kl 17:00. Beräknad 

hemkomst ca kl 23.  

 Kontaktperson: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39. 

Ons 20  Månadsträff  –  Ekebyborna gamla prästgård  
 Tema vårfåglar. 

  Ta gärna med kikare och fika. Mötet avslutas med en 

 vandring längs stranden mot Fossala. Ta med fika. 

 Ansvarig: Tommy Martinsson 

 Samling vid lokalen för gemensam samåkning: 18:00, ute 

vid Ekebyborna 18:30. 
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Fre 22 Biologiska mångfaldens dag. 

SNF och MBF firar den med en gemensam Bioblitz vid 

Electrolux stranden. Fåglar, blommor insekter och grodor d v 

s allt liv som finns vid Electroluxstranden noteras. Vi samlas 

vid tennisbanorna och tar oss gemensamt till Electrolux-

stranden. Vi rekommenderar att cykla! 

Samling vid tennisbanorna kl 18:00 Ansvariga: Gunnar 

Myrhede 076-836 24 39 och Rolf Wedding SNF. 

  

 JUNI 
 

Ons 10 Månadsträff – Storeberg Hagmark 
Vi undersöker hagmarken vid Storeberg och håller möte under 

en ek eller under tak beroende på väder. Ta med fika. 

Samling vid föreningslokalen 18:15 eller vid Storeberg kl 

18:30  Ledare: Magnus Thelander 070-565 38 72  
 

Lör 13 Nattsångare vid Tåkern 

Även i år gör vi om denna omtyckta ”klassiker” till Tåkern, där 

vi samlas vid Naturum Tåkern vid Glänås och sedan besöker 

bl.a. Väversunda för att lyssna efter nattsjungande fåglar. Turen 

förläggs utifrån aktuella observationer mm. Ta gärna med fika. 

Vi räknar med att vara tillbaka omkring kl 01.00. 

Samarrangemang med Naturum Tåkern. Samling vid  

föreningslokalen kl 20.45 eller vid Naturum kl 21.30. Ledare: 

Roger Larsson, 070-652 55 19. 

Sön 28 Utflykt till Finspång SNF Holmsjöhultäng Igelfors  
På Holmsjöhultängen växer många fina ängsväxter med 

fältgentiana som är rödlistad och utrotningshotad. Men 

naturskyddsföreningen som sköter ängen gör ett fantastiskt 

arbete med att hålla hävden så att den fortfarande kan bibehålla 

sin växtplats på ängen. Förutom de rara växterna är det ett fint 

utflyktsmål en riktig idyll.  Medtag stövlar och matsäck.  

Samåkning från föreningslokalen kl 09.00 , beräknad 

hemkomst ca kl 14. Ledare: Elke Myrhede, 0703 645 100, 

föranmälan  och ange om du har tillgång till bil.  
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 AUGUSTI 
 

 

Lör 8 Sjöfåglar vid Tåkern 
Vi åker till Sjötuna äng vid Tåkern och spanar efter skräntärna, 

trutar och olika vadare. Medtag matsäck.  

Samling vid föreningslokalen  kl 10 

Ledare: Christer Johansson 0703-29 46 20 och Gabriella 

Saxner Johansson, 0703-35 10 73 
 
Ons 19  Månadsträff –  
 Utflykt till Motala Griftegård – Evighetsträd   

Vi gör en rundvandring med fokus på evighetsträd på vår       

vackra griftegård. Möjlighet finns att fika o ha möte inomhus.  

Samling vid huvudparkeringen vid entrén till 

Griftegården kl 18:00. Ledare Monica Karlsson 0708-

529803  

Sön 16 Bondebackadagen  
 Föreningsgårdens föreningar – Scouterna, Biodlarna, 

 Friluftsfrämjandet, MBF och Sändaramatörerna  –  visar åter 

 upp sina olika verksamheter, erbjuder tipstävling, underhållning 

 och provsmakning samt korv med bröd och dryck.  

 Kom och trivs, kl 11-14. Välkomna! 

 

Sön 30  Utflykt till Råå uddar med Naturskyddsföreningen 

 Vi besöker Råå uddar som är ett naturreservat vid Vättern alldeles 

norr om Motalas kommungräns. Ta med fika och eventuellt 

badkläder då möjlighet till bad finns. 

 Samling vid föreningslokalen kl 09:00. Kontaktperson: 

Gunnar Myrhede, 076-836 24 39 och Rolf Wedding.  
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 SEPTEMBER 
 

Sön  6           Rovfågelskådning från Kisatippen  

Kisatippen, vid Mygghult norr om Motala stad, är känt som en 

av Motala kommuns bättre lokaler för att se sträckande 

rovfåglar. Vi gör ett försök att pricka in en toppdag med 

framför allt sträckande bivråk. Ev. inställd utflykt meddelas på 

MBF:s hemsida och på Facebook och reservdatum är 13/9. 

Medtag matsäck och gärna strandstol/campingstol.  

Avresa från föreningslokalen kl 09.30. Sluttid ca kl 13.30, 

men det går naturligtvis bra att avbryta när du vill.  

Ledare: Christer Eriksson, 073-434 95 68. 

 

Ons 9 Månadsträff - Naturum Tåkern.  

Vi får besök av representant från Naturum som kommer att 

berätta om utvecklingen vid Naturum och dess 

besöksområden, vilka planer som finns och vad den nya 

skötselplanen säger. Föreningslokalen kl 19.00.  

Sön 13 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.  

Ledare: Gunilla Ångström-Balla Tel 070-678 77 26. 

 

Lö 19-  Resa till Getterön 

sön 20 Vi åker till Varberg för att besöka Getteröns naturreservat. Det 

finns möjlighet att skåda fågel både i reservatet och vid havet. 

Vi bor en natt i vandrarhem eller hotell till självkostnadspris 

och samåker gemensamt i egna bilar.  

Bindande anmälan till Elke Myrhede 0703645100 eller 

elke.myrhede@gmail.com, senast den 1 juni. 

Begränsat antal deltagare. 
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Sön 27 Gås- och trankväll vid Tåkern 

Så här års finns tusentals tranor och gäss i området kring 

Tåkern. Vi besöker Svälinge för att titta på inflygande tranor 

och gäss. Utflykten sker i samverkan med Naturum Tåkern. 

Samling vid föreningslokalen kl 17.00 eller vid Svälinge kl 

17.30. Ledare: Christer Johansson 0703-29 46 20, 

Gabriella Saxner Johansson 0703-351073. 

 

 

 OKTOBER 
 

 

Ons 7 Månadsträff – Ringmärkningen vid Tåkern 

 Lars Gezelius från Tåkerns fältstation kommer och berättar om 

ringmärkningen vid Tåkern. Hur går det till? Observationer 

trender och kuriosa från ringmärkningen presenteras. 

Föreningslokalen kl 19.00. 

 

Sön 11    Utflykt – Vandring Bjän runt 
Vi vandrar runt sjön på vackra skogsstigar o slingrande 

torparstigar förbi lämningar av gamla torp, kvarnar och 

kolarkojor. Leden är medelsvår och är ca 8 km lång. Medtag 

matsäck. Samling vid föreningslokalen för samåkning.  

kl 9.00 Hemkomst ca 15:00 Ledare Monica Karlsson 0708-

529803 

 

Lör 17  Fågelholksrensning i Sjöbo-Knäppan  

 Vem har bott i holken? Spännande och intressant.   

 Kom och hjälp till! Medtag fika och gärna nåt att grilla. 

 kl 09-15 samling vid Sjöbo-torpet.  

 Kontakt-person: Gunnar Myrhede, 076-836 24 39. 
 

Oktober    Öringutflykt med Motala Flugfiskare 

kväll Vi följer med Motala Flugfiskare på öringutflykt till Kärsbyån. 

 Medtag kläder för årstiden och ficklampa.  

 Intresseanmälan till Magnus Thelander Mobil 070 

5653872. Vi åker när MFF tycker att det är lämpligt. 
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 NOVEMBER 
 

Ons 11 Månadsträff – Vandring på Inkaleden  
 Jane Palmborg och Magnus Thelander visar bilder och berättar 

om sin vandring på Inka-leden mot Machu Picchu i Peru. 

 Föreningslokalen kl 19.00. 
 

Lör 14- Kommunrally – fågelskådning 
Sön 15 Tredje helgen i november anordnas det årliga kommunrallyt i 

OBS tiden   Östergötland. Rallyt pågår hela helgen och är en tävling mellan 

 landskapets kommuner om att se så många fågelarter som 

 möjligt. Alla fågelintresserade är välkomna att vara med och 

 tävla för Motala genom Motala Biologiska förening! 

 Anmälan och mer info på www.ogof.se.  

 Kontaktperson: Christer Johansson, 0703-29 46 20. 
  

 DECEMBER 
 

Ons 9 Månadsträff – Adventsfika  
 Vi får besök av Daniel Johansson som visar sina vackra 

fågelbilder. 

 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 Maria Rasch 072-7190980.  

 

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

 
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. 
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Styrelse Motala Biologiska förening 
 
Gunnar Myrhede, ordförande 
076-836 24 39 
gunnar.myrhede@gmail.com 
Roger Larsson, vice ordförande 
0706-52 55 19 
roger.larsson@telia.com 
Magnus Thelander, kassör 
0141-233239, 070-5653872 
magnus.thelander@vattenfall.com 
Tommy Martinsson 
072-23 66 374 
tommy.martinsson@telia.com 
Anita Nilsson 
0706-42 25 54 
touchdown_73@yahoo.com 
Christer Johansson 

0703-29 46 20 

Christer.johansson3@telia.com 

Motala Biologiska förening                   
Drottninggatan 57 (Gamla Stan)  

591 27 Motala 

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 
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