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Flyttider 
Kal endern visar juli och fagla rna ar i manga fall pa vag 

soderut igen. 

Det ar egentligen ganska markligt i borjan av juni da 

de arktiska vadarna ar pa vag i full fart mot tundran fOr 

hackning och skogssnappor och svartsnappor borjar rora 

sig soderut. 

Kring Midsommar toppade storspovshonorna sitt 

strack och jo, det ar just honorna som drar ivag fOrst. Efter 

parning och aggIaggning ta r hanen over resterande del en 

av fOraldraskapet. 

Under varen har mycket fokus i fOreningen legat kring 

den planerade vindkraftsparken kring Rogle och Vastra

by.lnte mindre an 17 stverk med hojder om 150 meter viii 

man sana upp i markerna. Uinsstyrelsen gay klartecken 

fOr 14 verk och max hojd om 130 meter. Vi ar emeller

tid inte nojda med detta utan Lansstyrelsens beslut har 

overklagats till miljodomstolen. I fOreningen valjer vi vara 

strider omsorgsfullt. Vi utgar alltid fran faglarnas val

leverne och inget annat. Vindkraftverk i all ara, men i det

ta fall hamnar de helt fel i det fall de far lov att uppfOras. 

Vi fortsatter vart engagemang pa manga andra hall ocksa. 

Vfu-a vakande ogon vilar pa pilgrimsfalksparet i Sydham

nen, Helsingborg liksom pa Kullaberg. I skrivande stund 

ser det positivt ut fOr bad a paren. Foreningen var aven 

yard fOr arets upptaktsmote fOr pilgrimsfalkar. Ett mote 

med gaster fran bade Danmark och Tyskland. 

Engagemanget pagar aven pa Kullaberg tillsammans 

med Lansstyrelsen . I dagarna skall vi fa tycka till om 

fOrsta utkastet till den permanenta utstallningen som 

skall finnas i naturrummet. Skall bli intressant att se hur 

man tankt skildra miljon och faglarna. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Kaj Moller 

som avgick vid arsmotet i mars efter inte mindre an 25 fu

som kassor. Ett tack ocksa till Mats Rellmar som fOrtjanst

fullt verkat som sekreterare i manga ar och ansvarat fOr 

vart medlemsblad. 

Val mott i falt! 

Thomas Svanberg 

Sondag 14 augusti 

Ringmarklllngvid Uasslnrps dammar 

Passa pa att vara med vid ringmarknin g och 

skadning runt dammarna nar fageltillgangen 

ar som storst. Vara exkursionsledare berattar 

och visar hur man gar till vaga nar man art- och 

aldersbestammer tattingar som fastnat i naten, 

samt vilka matt som dokumenteras. Vi kommer 

aven an beratta lite om aterfynd, samt givetvis 

titta pa en del andra fagelarter som hailer till i 

omradet. Tank pa att ringmarkningen kan stallas 

in vi d regn eller hard Yin d. 

Sam ling vid parkeringen kl . 06:00. 

Ledare: Henrik Johansson 0707 - 31 23 64 och 

Mfu- ten M tiller. 

Onsdag 17 augusti 

rllgelcx.kufsion fOr tjeJer 
Du fagelintresserade kvinna, ung eller gammal, 

som redan skiidar fagel eller som ar sugen pa art 

fOlja med pa en tur, ar viill<omna denna kvall. De 

fiesta nytillskorten i fagelskadarkretsar idag ar 

faktiskt medelalderskvinnor. Vi samlas vid Olym

piaskolans parkering i Helsingborg, kl. 18:00 fOr 

an gemensamt aka ut till de gamla sockerbruks

dammarna i Hasslarp. Det ar en intressant Iokal 

fOr bl.a. ander och vadare under hostflytt, m en 

man vet aldrig vad som kan dyka upp har. Kan

ske hinner vi med an besoka ytterligare nagon 

lokal under kvallen. 

Ledare: Carina Palm 0706 - 93 84 75 

Uirdag 27 augusti 

Ringmiirknlng vid Sandon 

Om vadret medger ringmarkning av tarn or kom

mer Henrik Ehrenberg an visa hur verksamheten 

bedrivs. Fangsten startar nar det blivit riktigr 

morkt ca. 22:00. Varma klader och matsack ar 

att rekommendera. Henrik visar upp faglarna 

som ev. ringmarks och fOrelaser under bar natt 

himmel om den kentska tarnans !iv. Las mer om 

verksamheten pa KOF:s hemsida: http://www. 

kof.nu /forskning/ arter/ kentsk/ index.html 

Sam!ing: Bryggan ut till Sandon kl. 21:00 

Ledare: Lars Hallbeck 070 - 666 77 81 

Sondag 11 september 

KOF:sArtrace 
Nu ar det ater dags fOr fOreningens populara 

art rally. Det gar u t pa att samJa ihop ett lag, fOr 

att inom vart rapportomrade ralma in sa manga 

fagelarter som mojligr under en begransad tids 

period. Dagen avslutas med artgenomgang och 

grillning vid KOF-stugan i Norra Haljarod. Vi 

ordnar elden medan var och en tar med vad den 

vill grilla. 

Narmare information fa r du vid anmalan till 

Bengr Andersson tfn 042 - 28 38 91 eller 

0733 - 5222 31 eller email bambosa@telia.com 

Anmalan om deltagande senast den 28 augusti. 

Mandag 3 oktober 

Blldvlsnlngskvilli 

Vi traffas denna kva.Ji och visar vara fagelbild er. 

Ta med dig USB-minne, CD eller diabilder som vi 

ocksa klarar av art visa. Huvudsaken ar inte tek

niskt perfekta bilder, utan intressanta bilder fran 

hemmamarkerna eller resor. 

Lokal: Studiefrfunjandet, Jarnvagsgatan 11, 

Helsingborg kl. 19:00 

Samordnare: Lars Hallbeck 070 - 666 77 81 

mailto:bambosa@telia.com
http://www
http:http://www.kof.nu
mailto:kof@kof.nu
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25269 HELSINGBORGT FOrening 

Onsdag 16 November 


Fagelfolo 


ldag ar f1ertaJet fil.gelskildare utrustade med nil


gon typ av digitaJkamera. PederWinding ger oss 


ikvaJI tips och rild vid filgeLfotografering, bildre


digering i programmet Photoshop och olika satt 


att presentera bilder. Det finns med andra ord 


utryrnme fOr en ordentIig genomgilng av amnet i 


miln av narvarandes intresse. 


LokaJ: HbrsaJen, Hoganas bibliotekkl. 19:00 


Fotoexpert: PederWlnding 0706 - 269910 


26 december Annandag jul 


Hallands Vadero 


Klassisk utfIykt som arrangeras av Bjare Natur
Gronbena. Foto: Thomas Svanberg 

skyddsfOrening och SaJlskapet HaJlands Vader


os Natur. Som vanligt finns aJkor och sjofilgel 


runt on och med tur nilgon skarsnappa eller biJdvisning och lokaJtips, kombinerat med rese


toppskarv. Observera att KOF inte stilr som le berattelser ifriln tidigare resor. 


dare vid detta evenemang, utan var och en filr LokaJ: Tid och plats inte klart. Kontakta fOre


leda sig sjalv. dragshaJlarna fOr information alternativt besok 


Avfard: Bilt avgilr friln Torekov kl. 10:00 vilr hemsida www.kof.nu 


Priset utifriln antaJet deltagare. ForedragshaJlare: Mikael Olofsson 0706 - 19 67 90 


Se aven www.bjare.snf.se och PederWinding 0706 - 269910 


Januari Sondag den 22 januari 2012 


Bildvisning Spanien Vinterfagelvandrlng 


Ett fantastiskt filgelland som med sin lattillgang Vi tittar till filglarna i omractet kring Avarp och 

lighet och spannande arter, lampar sig perfekt reningsverket i Bjuv. 

fOr skildarresan. En kombination av vackra mil Samling: Bjuvs vattentorn kl. 09:00 

joer, stor fil.gelmangd och artrikedom. Det blir Ledare: Lars Karlsson 042 - 782 51 

• 

http:www.bjare.snf.se
http:www.kof.nu
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Sillgrissla Malen. 
B~stad 12 oktober 
2011. En oktober
storm tryckte in 
mycket alklaglar 
utmed vara kuster. 
Fler a av dem lick 
k3mpa fOr att ta sig 
ut till havs igen. 
Thomas 5vanberg 

PA vag over Kattegatt mot Hallands Vadero. sista bAten 

fran Torekov lagger snart till i Sancihamn, bryggan ar 

full av folk p1l vag darifran och bara vi ar p1l vag dit. Nar 

bAten vant tillbaka in mot land lagger sig fOrsommarens 

stiUhet over on och det enda sam hors ar naktergalarnas 

fOraJskade sang som fOljer oss pA vag ut mot fyren. 

Bokarna ar fortfarande nastan sjaJvlysande grona, 

triften blommar i rosalila sjoar utspridda over graset, 

korna tittar upp fr1ln sitt eviga betande men bryr sig vaJdigt 

lite om oss och f1lren ligger och dAsar runt enebuskarna. 

Sen oppnar sig havet igen. fyren stAr kvar strax ovanfOr 

Bagganasan och vi ar framme vid Vastan. huset dar ons 

alia fyrvaktare levt sina Iiv med barn och familj och dar vi 

ska bo en vecka. 

Nar vi kommer ner till Tjuveltahamnen bryter ett yilt 

skriande ut, klipporna har nere ar trut- och mAsland och 

dA ar vi inkraktare. Langst ut, dit nastan inga manniskor 

vagar sig. Miler silltrutarna till och lamnar de mer 

oskyddade skrevorna nara bryggan till fiskmasarna och 

deras reden. Nar vi g1lr tillbaka upp mot husen Jagger sig 

lugnet over den tr1lnga viken och aggen tacks av varma. 

trygga f1lgelkroppar igen. 

En klar, stilla morgon nar jag ar ute fOr att pumpa 

upp vatten i tva stadiga hinkar hOr jag den fOr fOrsta 

g1lngen den har veckan. Rosenfinken, en av de f1l f1lglar 

jag verkligen och utan minsta tvekan laft mig kanna igen 

efter alia somrar har ute. 

Inifran sn1lren av enar och bjornbar kommer den 

valkomnande sangen och jag skymtar aven det intensivt 

rosafargade brostet i gronskan. Ingen revolution 

som skuUe f1l vana fagelskactare att rada upp sig vid 

fyrvaktarbostaJlet i hopp om ett nytt exotiskt kryss, men 

min morgon p1l den aJskade on f1lr ett Iysande, vackert 

skimmer den inte haft annars. 

Susanne Ravani 

V i tar ett nytt grepp om programbladet och kommer 

att fOrsoka fortsatt ha detta utokat till fler sidor och i 

varje nummer har vi en gastskribent. Hoppas att det giUas 

och passa aven pa att "gilla" var Facebook-grupp. 

Thomas Svanberg 

Stormvarning 

AlII"":. ~ :r+.o..+2H .~·"- .- ~i - - 

Havssula (adult) Kul/en 28 november 207 7. "Flera havssulor s~gs utmed kusterna". Foto: Thomas Svanberg 

N ar SMHI varnar fOr hoststormar bavar 

skogsagarna fOr alia nedfallna trad, kraft

bolagen fOr nedblasta ledningar, bAtagare fOr 

slitna fOrtojningar, villaagare fOr nedfallna tak

pannor medan skAdarna rustar sig fOr hOgtids

stunder. 

For att de arter sam i normalfallet hliler till 

ute till hays -liror, stormfaglar, havssulor, labbar, 

stormsvalor, masar och alkor - ska driva in mot 

den svenska vastkusten kravs vastliga vindar 

med ideala vindstyrkor runt 17 - 21 m/s d.v.s. 

styv kuling. Storm ar per definition vindstyrkor 

p1l 24.5 - 32.6 m/s. Det later dock inte lika 

dramatiskt med kulingf1lgel och kulingsvala. 

Nar termos, mackor och flera lager med 

klader ar pA plats llcer de nordvastskanska 

sk1ldarna gama till vindpinade platser som 

Kullaberg, Hovs hallar, Kattvik och BAstad. Ofta 

har vi sallskap av inblasta skAdare Mm nar och 

fjarran. 

Njut av bilderna fr1ln hastens besokare sam 

fOrevigats av tv1l av vara duktiga fotografer. 

Tarnm~s. Foto: Alf Petersson 

Erik Svensson 
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Pilgrimsfalkarna i Nodvastskane 2011 


Pilgrimsfalk. Foto: Aif Petersson 

Pilgrimsfalken pa Kullaberg 
Miljogifter och fOrfbljelse var orsaken till att pil

grimsfalken pa 1960-talet decimerades till ett fa

tal par i hela Norden, pa Kullaberg fbrsvann arten 

1962. Genom Projekt Pilgrimsfalks arbete med 

ateretablering av arten atervande ett par 1995 till 

Kullaberg. Pilgrimsfalken hackar numera arligen 

i Kullabergs k1ippbranter in om ett omrade be

lagt med betradnadsfOrbud, 1 mars -15 julio Bast 

chanser att se pilgrimsfalken ar i omradet over 

havet runt Kullens fyr, dar den i over 200 kilome

ters hastighet stortdyker mot instrackande fil.glar 

vilka ar pilgrimsfalkens huvudfbda. 

Pilgrimsfalkar uppvaxta pa Kullaberg ar 

upphov till att arten ateretablerat sig i Skane och 

pa flera platser i Danmark. 

Det gamla paret som de senaste aren 

hackat pa Kullaberg skred till hackning pa en 

annan hylla an dar de misslyckades under 2010. 

Formodligen var det tre agg i boet, men endast 

en unge k1acktes. Ungen, en hane, ringmarktes 

den 29 maj med arets bla/roda ringar och fick 

beteckningen AA, han lamnade boet 2 - 3 veckor 

senare och alit var frid och frojd. 

Den 18 aug hittades ungen dod, ilandfluten 

pa Sandon. Falken skickades ivag fOr obduktion, 

detta fOr att f1\. besked om dodsorsaken. Svaret 

fran SVA var att den fbrmodligen flugit mot nagot 

och fatt kraftiga inre blodningar. 

Detta innebar att hackningarna under de tre 

senaste aren till slut inte har producerat nagra 

ungar pa Kullaberg. I boet under 2009 fanns 

fyra ungar som nagon dag innan marktillfallet 

forsvann under ouppklarade omstandigheter. 

Under 2010 fanns tre eller fyra agg i boet vilka 

troligen var obefruktade och sa dartill arets 

negativa resultat. 

Till hackningssasongen 2012 kommer det 

att monteras upp en webbkamera vid den 

fOrrnodade hackplatsen. Kameran kommer att 

sanda livebilder till naturumet vid Kullens fyr. 

) 


,) 


Samtidigt som besokare kan se live fran hack

platsen blir det ocksa en e.ffektiv bevakning av 

densamma. 
Forhoppningsvis kommer Hoganas komm

unfagel fbr overskiidlig tid att hacka i Kullabergs 

branter som symbol fOr naturvard och modernt 

miljotankande. 

AI!Petersson 

Helsing borgborgsfa I ka rna 

Den 29 januari fick vi vart fOrsta utlandsfynd! Si


las, hane, som korn fran den fbrsta "egenprodu


cerade" kullen 2009, rapporterades frm Radison 


Blue hotell, Kopenhamn. 


I februari var det ocksa premiar fOr fiirsta 

Nordvastskanska falkmotet dar personer invol

verade i falkprojekt i Sverige, Tyskland och 

Danmark trMfades. 

I borjan pa april upptacktes en ny hona, fbdd 

2010 i Vastergotland i en kull pa fyra. Axa, den 

gamla honan var borta. 

Hackningsbestyren gick framat hos det 

"nya" Helsingborgsparet och lagom till pask 

(den 20 april) fanns det ett agg i redet. Kanske 

nagot overraskande eftersom honan var sa pass 

ung, bara inne pa sitt andra levnadsar. I snabb 

takt producerades ytterligare tva agg. Tyviirr 

forsvann ett agg i mitten av maj. Det ar dock 

inte helt ovanligt att ett agg av nagon anledning 

"misslyckas". Vi har under nagon tidigare 

hackningssasong r1l.kat ut for samma missOde. 

Den 26 maj var det sa dags fbr k1ackning och 

en unge fanns i boet! Det blev dock inte nagon 

ytterligare unge utan det aterstaende agget var 

ett s.k. rotagg. 

Trots hogljudda protester fran bade fiiraldrar 

och unge, avlOpte ringmarkningen den 7 juni, 

snabbt och smidigt och alit var aterstallt till 

"det normala" efter bara tjugo minuter. Under 

den tid en hade ungen blivit vagd, matt och 

markt med bla/rod ring pa vanster ben med 

beteckningen ST och en tradition ell ring pi'! 

hOger ben, 90A7973. 

Christer Strid 

Den ringmarkta ungen, drygt 74 dagar gammal 

och formodligen en hane. Lagg marke till den 

fullmatade kravan. Foto: Christer Strid. 

KOF ar artvard for 

pilgrimsfalkarna i 

nordvastra Skane. 
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Hemsidan 
 Program KOF varen 2012 


Forr var internet nilgot som skiljde raven fdln 

honsen. Nu fOr tiden ar natet nagot som fOrenar 

mrumiskor som ar uppkopplade over hela varl

den. 

Ett mycket vettigt satt att anvanda natet ar 

att surfa in pa KOF:s hemsida www.kof.nu.VaI

jer du att gora det ar du inte ensam eftersom 

sidan har 500 - 600 besok per dag (v 2 - 2012). 

Sidan fOrvaltas av en ideellt arbetande IT-grupp 

men alia medlemmar ar varmt valkomna att 

lamna bidrag. 

Pa hemsidan finns tillgilng till alit man som 

KOF:are kan vilja veta. Mest besokt ar Obsboken 

med farska uppgifter pil vad som siktats i 

nordvast. Tank pa att det som ar vardagsmat 

fOr en erfaren skadare kan bli en hojdpunkt fOr 

en nyborjare, sil rapportera garna in alit ni ser i 

markerna. Har finns ocksa ett bildgalleri dar du 

kan kolla in de artkaraktarer som dll gar omkring 

och grubblar pa eller bekanta dig med tillfalliga 

rariteter som fOreningens alerta fotografer fOr

evigat. 

Pa hemsidan finns aven restips till fiigel

lokaler i nordvast, inklllsive hur man nar dem 

med allmanna kommunikationer. Dessutom 

finns info om vara skyddslingar pilgrimsfalkarna, 

ett debattforum, historik, ringmarkning, fiigel

sang, blogg, fOreningsinfo och Iankar till alIt 

av intresse fOr skadaren. 

Valkommen att rapportera, fotografera och 

debattera pa den uppskattade hemsidan www. 

kof.nu. 

Erik Svensson 

En liten paminnelse om 

medlemsavgiften for 2012. 

Medlemsavgiften 125 :
(familjemedlem 10 :-) satts ,in pa 

KOF:s plusgiro nr 22439 - 4 

St6rre piplarka (ungffigel) Torekov 5 november 

2011. I vanlig ordning sfigs enstaka st6rre 

piplarkor under hasten. Denna var dock sen och 

upptacktes i november. Foto: Thomas Svanberg. 

StapphOk (ungfagel) Vastraby 79 september 2071 . 


Ett enormt inflade av unga stapphOkar i sadra 


Sverige resulterade i ffiglar aven hos oss I 


Foto: Thomas Svanberg. 


Ltirdag 7januari 


Fagelexkursion for tjejer i samarbete med 


Rapphonan Skane 


" Vinterskadning i nordvast n. Vi startar i Bastad 


hamn. Nar dagen ar slut har vi fOrmodligen fyllt 


pa arslistan med nilgra havsfilglar, overvintrande 


smMaglar och en och annan orn. 


Samling: Parkeringen vid Bilstad hamn kl. 09:00. 


Ledare: Carina Palm 076-93 84 75, 


palm_carina@yahoo.se 


For sam<1kning fran Helsingborg kontakta 


Carina. 


Sondag 22 januari 


Vlnterfagelvandrlng 


Aven i ar bjuder vi pil filgellivet i omradet kring 


Avarp och reningsverket i Bjuv. Vi hoppas pil 


stromstare, forsarla, ornar och andra overvint


rande arter. 


Samling: Bjuvs vattentorn kl. 09:00. 


Ledare: Lars Karlsson. Tfn 042- 78251. 


Onsdag 15 februari 


Klaus Mailing Olsen 


Den valkande faltbestamningsgurun Klaus MaI


ling Olsen besoker oss fOr att reda ut bestamning 


av karrhokar och yassa vara kunskaper om falt


sparvars olika utseende. Pedagogisk genomgang 


pa hog niva utlovas pil en Iattbegriplig danska. 


Va!komna till en intressant och Hirorik afton. 


Plats: Studieframjandet i Helsingborg, Jarnvags


gatan 41, kl. 18:30 


Kontaktperson: Mikael Olofsson 0706-19 67 90 


Torsdag 23 februari 

Ugglekviill 

Denna aktivitet startar vi upp inne i Naturum 

med lite harliga bilder pa kvallens sangfaglar. Vi 

beger oss sedan ut och Iyssnar in kattugglorna 

som under ratt fOrutsattningar spelar fOr fuLit. 

Samling: Naturum, Kullaberg kl. 19:00. 

Ledare: Kaj Moller 0705-416469 och 

Thomas Svanberg 070-3071448. 

Onsdag 7 mars 

Arsmote 

Foreningens arsmote hillis traditionsenJigt med 

kaffe och hembakat pa A1bertsgarden i Haljarod 

med start kl. 19:00. 

Efter arsmotesfOrhandlingarna kommer fOren

ingens duktige fagelfotograf Peder Winding att 

visa ett urval av sina fagelbilder, den har kvallen 

med sarskilt fokus pil vadare. 

Under kvallen mr du mojlighet att kopa lotter 

med chans till fina priser. 

Onsdag 18 april 

Varvandring I Bjorkerod 

Denna varkviill agnar vi oss At en vandring i 

Bjorkerod pa KuJlaberg dar vi tittar och Iyssnar 

efter nyanJanda varfiiglar. Vid denna tid pa aret 

innebar det bland annat rodstjart, ladusvala och 

lovsangare. Med lite tur finns det ocksa nagon 

ringtrast pa plats, pa denna fOr arten klassiska 

lokal, innan den soker sig vidare till hacknings

platserna langt norrut. 

Samling: Parkeringen i Bjorkerbd., Kullaberg 

kl. 18:30. 
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Fagelskadningens dag genomfi:irs av ornitologis

ka fareningar over hela Sverige fi:irsta sandagen i 

maj. I ar har KOF valt att finnas pa tre olika lokal Torsdag 7 juni 

er, pa Kullahaivan, pii Bjare och i Helsingborg. Nattskiirror 

Vi aker ut till skogarna runt Vegeholm eller nii

Kullaberg: gon annan lamplig lokal i Angelholmstrakten 

KuIJaberg ar vid denna iirstid oerhort intressant. och Iyssnar pa svirrande nattskarror, fnysande 

Lavsangare, artsiingare och niiktergal ar nagra av morkuJlor och tjatiga taltrastar. Och varfOr inte 

de arter vi vantar oss att fa Iyssna pii. Vi gar en en sjungande sommargylling pa genomresa. 

kortare runda pii berget och ser vad som anlant Samling: Lindab Arenas parkering i Angelholm 

under natten. kl.21:00. 

Samling: Vid Naturum kl. 09:00. Ledare: Lars Hallbeck 070-66677 81. 

Ledare: Kaj Moller 0705-41 64 69 

Fredriksdal: Sondag 8 juU 

Var grana oas mitt i centrum av Helsingborg er Fjlirilsexkursion 

bjuder ett rikt fiigelliv. Vi tar oss runt och tittar Vi njuter av fjarilar, flI.glar, blommor och annat 

till rarhanorna i dammarna, ringduvorna i sin a som dyker upp pa de fagra blomsterangarna na

hackningsbestyr och hoppas pa nyanlanda sang gonstans pa Bjare/Hallandsiisen. 

are i de nyutslagna traden. Samling kl. 09:00. Lokal meddelas vid anmalan. 

Samling: Entren till Fredriksdal kl. 09:00. Obser- Vi riiknar med att avsluta senast kl. 14:00. 

vera att entreavgift fi:ireligger. Anmalan tililedarna 

Ledare: Ulrik Alm 0704-65 43 54. Thomas Wallin 070-644 9660 eller 

Lennart Engman 0738-21 7028 senast den 4 jUlio 

Grytsklir: Vid handelse av daIigt vader meddelar vi deJta-

Vadare, ander och gass brukar rasta innanfi:ir garna om ny dag. 

Grytskaren - en av Bjarehalvans basta fagello

kaler. Oroppa in nar du viII mellan kl. 09:00 och 

12:00, vi har tubkikare 0 litteratur pa plats. Kom UWver ovanstaende program kan der under va

ihag fika! Samarrangemang med Bjare Natur- ren tillkomma nya programpunkter i var regi. I sa 

skyddsfi:irening. fall informerar vi om detta pa var hemsida WWW. 

Samling: Parkeringen vid Grytskaren, se karta pa kof.nu under rubriken program. 
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