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                    Siv Gustavsson - till minne 
 
I början av juni avled vår medlem Siv Gustavsson i en ålder av 96 år. Hon var 
född i Kinne-Kleva församling där hennes far var folkskollärare. Som ung 
lärarinna kom hon till Gökhems folkskola 1949 och undervisade där och senare i 
Odensbergs skola fram till sin pensionering. Siv hade ett stort naturintresse och 
hon har på olika sätt månat om vår förening genom tiderna och vår tacksamhet 
är stor. Här finns även en djupare dimension, Sivs dåvarande make, Karl Georg 
Gustavsson, var kanske den som aktivast verkade för att Falbygdens Fågelklubb 
bildades för 60 år sedan och det är naturligt att tänka sig att även Siv hade sin 
del i detta. Siv var en intellektuell storhet med breda kunskaper inom många 
ämnen; jag besökte henne sista gången för någon månad sedan och som vanligt 
trivdes hon bäst i sitt stora bibliotek. Vi bevarar Siv och hennes gärning i ett ljust 
minne. //Åke Ab 
 
                 Klubblokalen i våra hjärtan….. 
 
Den är numera i ordning på så sätt att reparationerna är klara och vårt mål är 
att den skall vara fix och fin till augustimötet. Det är mycket jobb kvar men Jan 
har startat bra med att göra i ordning bokhyllorna. Lennart står på tur med att 
gå igenom pärmar och inte minst gamla räkenskaper. Mycket av det gamla skall 
vi kassera vilket naturligtvis är både på gott och ont… 
 
                          Gällande holkpriser 
Småfågelholkar kostar 50 kronor. 
Starholkar kostar 60 kronor. 
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 120 kronor. 
Margarinmatare 25 kronor. 
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge Sundén, tfn 
0515-80592.  
 
                         Mekelsmäss 2018. 
 
Här nedan kan ni se vår ”annons” i Skördefestmagasinet 2018. Till den digra 
listan av deltagande utställare ska läggas ytterligare en Inger Arvidsson från 
Valtorp som sysslar med textila grejor. Vi är alltså 21 deltagare i år vilket är 
rekord.  



Skördefestmagasinet finns i skrivande stund enbart på nätet men torde väl snart 
gå att finna i tryckt form. Det brukar ju vara lite svårt för en del att få tag på ett 
exemplar. 
Att besöka Coop brukar då vara ett bra förslag. Som vanligt så kommer vi att 
behöva många krafter för att ro projektet i land. Vi ska bygga utställningen, 
sätta upp belysning, sälja korv, fika, holkar med mera. Vi ska prata med folk och 
informera om vår verksamhet. Sen ska allt plockas ned. Till detta går det åt 
mycket folk.  Så när Anita och Inga-Lill hör av sig så ställer ni väl genast upp och 
tar ett eller flera pass. Det brukar ju inte vara några problem.  
Väl mött i Friggeråkers bygdegård i Mekelsmäss! 
Lennart Epost friggeraker@gmail.com 
Nedan kan ni se annonsen som finns i Mekelsmässmagasinet. Det är en 
fantastisk lista. 
21. Friggeråkers bygdegård 
GPS: 58.197899, 13.574324 
www.fagelklubben.se 
Arrangör: Falbygdens fågelklubb 
Samtliga utställare är medlemmar i klubben. 
Utställare: 
Evert Arnoldsson - akvarell 
Thomas Asp - foto 
Karl-Axel Axelsson - akvarell 
Kees Bakker - foto 
Jan Bertilsson - äldre järnvägsfoto 
Lisette Friberg - olja/ keramik 
Mari Friberg - foto 
Ingemar Hedihn - olja 
Jan Johansson - foto 
Annelie Jonsson - foto 
Eva Lindén - drivvedsskulptur 
Birgitta Lundin - nostalgiutställning 
Johan Mårtensson - foto 
Gunnar Nilsson - nostalgiutställning 
Britt-Louise Norlander-Lundin - akvarell 
Per Ringeby - foto 
Torbjörn Skogedal - foto 
Jarmo Viippola - foto 
Merit Vågebris - textil 
Emma Wieland - akvarell 
Övrigt: Gofika, varmkorv, fågelholkar, vykort mm. 
Tillgänglighet: HWC 
 



           
       Vi välkomnar följande nya medlemmar: 
                         

  Inger Arvidsson Valtorp  
  Ing-Marie Ekström Norra Lundby  
                          

            Rapportera dina fåglar på Artportalen. 
Många tycker att det svårt att använda verktyget Artportalen för sina 
fågelobservationer. Allt tyder på att vi ordnar en minikurs i detta ämne 
under hösten. Hör av dej till Åke tfn 0515-726042.                 
                              
                           Hemsidan! 
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också om sådant 
som är på gång. Antalet tranor för dagen är en info som ni till exempel hittar på 
vår hemsida. Dessutom finns en direktlänk till Falköpings kommun i Artportalen, 
det är mycket värdefullt. Alla kan bidra med innehåll av många slag. Adressen är 
WWW.fagelkubben.se.                              
 
                                         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 dej finns inte för oss att få reda på detta. 
Adress mm hittar du längst bak. 

                        
                          Utflykter för daglediga 
Utflykterna för daglediga en gång i veckan pågår hela året. Intresset avgör hur 
mycket och hur länge. Ni som är intresserade av att titta på fåglar i skog och 
mark bör hänga med på detta. Såväl gamla som nya deltagare hälsas alltid varmt 
välkomna. Det handlar om att vara ute några timmar varje onsdag förmiddag 
från tidigast sju till framåt middagen i bra fågelmarker. Det hela bygger på att 
hitta fåglarna tillsammans – var och en efter sin förmåga. Några förkunskaper 
behövs egentligen inte. Anita Ljungström och Kenneth Mörk håller ihop det hela 
och de är ciceroner. Samling är på Fredriksbergskyrkans parkering och Anita har 
tfn 0515 - 80078, mobil 0705 – 87 09 08 och Kenneth har 0702 - 57 81 23. Ta 
kontakt med Anita eller Kenneth om det finns tveksamhet om vädret.   
OBS Ta med fika och kläder efter väder gäller! 
Starttid ändras efter årstid, detta meddelas på hemsidan.  



             Här är resten av programmet för 2018.  
Om anmälan behövs framgår detta vid respektive aktivitet, i övrigt  
har vi ingen anmälan numera. Vi samlas alltid på Fredriksbergskyrkans parkering 
(övre delen av Wetterlinsgatan) om inte annat sägs under respektive 
programpunkt. Ta alltid med fika och kläder efter väder gäller.  
Om resa sker med privatbilar kan chauffören ta ut 18 kronor per mil i 
reseersättning som delas av dem som åker i bilen. Smultronställeprogrammet 
som ni fick i våras gäller hela året, där ändras inget.   
Programpunkter i Smultronprogrammet som har ledare från 
Naturskyddsföreningen finns i vårt program endast med rubrik och ledare 
angivna. Texten i övrigt finns i Smultronprogrammet. 
Grundregeln är alltid att vi skall erbjuda programpunkter som tilltalar våra 
medlemmar. Det innebär att vi minskar utflykterna i närområdet eftersom det 
är vad ”onsdagsgruppen” i första hand sysslar med.  
 
Grimmestorp – Spännande grusformationer och artrik miljö  - Lördagen den 28 
juli 09.00 - 13.00. Ett samarrangemang med Västkuststiftelsen.  
Grimmestorpaskogen är ett naturreservat söder om Tidaholm som med sina 
isälvsavlagringar i form av terrasser, dödisgropar och grusåsar är speciellt på 
många sätt. Den kraftiga kuperingen skapar förutsättningar för många olika 
livsmiljöer, för både växter och djur. Knärot och tallört är vanliga och 
svampfloran är rik. Ta med oömma kläder, rejäla skor och matsäck. Samling på 
Fredriksbergskyrkans parkering i Falköping. Leder gör Åke Abrahamsson - tfn 
0515-726042. 
 
Remmene skjutfält nära Herrljunga – lördagen den 4 augusti klockan 09.00. 
Botanisk utflykt. Ett av våra finaste områden med cypresslummer, klockgentiana 
och ljungögontröst. Observera att Du måste höra av dig innan eftersom det är ett 
skjutfält med verksamhet igång och man kan inte veta på ett tidigt stadium om det 
är öppet eller inte. Ring Åke för besked, Åke når du på tfn 0515-72 60 42.  
 
Ängens dag - lieslåtter på Kurebo äng i Börstig - Lördagen den 4 augusti 
klockan 08.00. Se smultronprogrammet. Ring Torgny 0515-71 10 09 som 
ansvarar och som har all information som tänkas kan.  
 
Säsongsuppstart vid Trandansen – tisdagen den 7 augusti klockan 18.00.  
Stor tradition! Vi har som vanligt korvgrytan kokande. Kom när du vill men 
korven går till vid halv sju tiden. Om du behöver samåkning från staden kan du 
ringa Åke Abrahamsson som har tfn 0515 - 72 60 42.  



Grosshamn i Bohuslän – Lördagen den 11 augusti klockan 05.00.   
Sotekanalen, Sotehuvud, Tjurpannan, Ramsvik, Haby bukt är namn som 
förknippas med denna plats i mellersta Bohuslän. Sagolikt vackert landskap. Bra 
fågelskådning, i synnerhet om det blåser bra från väster. Tänk på att augusti är 
de mindre och de gulnäbbade lirornas tid. Mer fakta i nästa medlemlemsblad. 
Åke leder och Åke har tfn 0515-726042. 
 
Månadsmöte i klubblokalen tisdagen den 21 augusti klockan 19.00. 
Tidigare i våras var det tal om att hitta bilder som berättar om föreningenss 
historia, vad kan vara lämpligare detta jubileumsår. Thomas Asp med flera har 
bilderna. Välkomna! 
 
Nötkråkor på Mösseberg - lördagen den 25 augusti klockan 08.00. 
Hittills har vi haft lysande resultat med flera nötsamlande nötkråkor utmed vår 
vandring.  Anita Ljungström leder och Anita har tfn 0515-80078. 
 
Rovfåglar i Boterstena och på Skövde Övningsfält - söndagen den 2 september 
klockan 08.00. Vi skiftar från hemmamarkerna till de fina rovfågelmarkerna vid 
Boterstena söder om Mariestad samt övningsfälten söder om Skövde. Åtskilliga 
stäpphökar har setts under senare år och en hel annat fint. Lennart Friggeråker 
leder och Lennart har tfn 0515-101 11. 
 
Hornborgadagen 2018 – söndagen den 2  september klockan 11.00 – 17.00.  
Vi brukar av tradition hjälpa till med guidning mm på denna dag och det gör vi 
även i år. Ingalill och Anita kommer att skaffa ihop guider på vanligt vis. 
 
Falsterboresa - fredag den 7 till söndagen den 9 september. Preliminärt! 
Avresa klockan 16.00 fredag em, hemma 21.00 söndag kväll. 
Åke leder resan som vi gör tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb. 
Anmälan gäller, senast tre veckor innan vill vi ha din anmälan. Ring Åke tfn 0515 
- 726042 och anmäl dig. Då får du också all information som kan behövas. Läs på 
annan plats om klubbens resor.  Reseprogrammet är preliminärt, hör efter hur 
det blir! 
Månadsmöte i klubblokalen – tisdagen den 18 september klockan 19.00.  
Lotta Berg kommer till vårt septembermöte med ett som alltid intressant 
föredrag. Denna gång beger vi oss till Costa Rica som inte bara har ett oerhört 
rikt fågelliv utan också ses som ett föredöme inom det viktiga begrepp som vi 
kallar ekoturism. 
 



Vandring till Almeö - Lördagen den 22 september klockan 07.00 Se även 
Smultronprogrammet. Från parkering till parkering. Vi ställer bilar i varje ände så 
att vi kan gå åt ett håll. Kan bli riktigt bra med blå kärrhök, många simfåglar och i 
övrigt precis vad som helst. Vi får se! En klassiker som vi gjort under många år. Åke 
Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 0515 - 72 60 42. 
 
                 MEKELSMÄSS ÄNNU EN GÅNG. 
Fredag den 28 september till och med söndag den 30 september. Mer 
på annan plats i Svarthaken. 
 
Vind- och solkraft- Lördagen den 13 oktober kl 9.30. Se Smultronprogrammet. 
Är du intresserad ring Tor Leijgård som ansvarar och Tor har tfn 0515 – 72 83 
82. 
 
Traditionell Ölandsresa – fredag den 12  t o m söndag 14  oktober. Preliminärt! 
Denna resa kommer att tillgå precis på samma sätt som så många gånger förr, 
således ett samarrangemang med Skövde Fågelklubb.  Vandrarhemsboende 
eller motsvarande. Åke och Kent-Ove leder det hela. Anmälan senast tre veckor 
innan till Åke som har tfn 0515 – 706042.  Reseprogrammet är preliminärt, om 
resenärerna vill kan det bli torsdag – söndag. Hör efter hur det blir! 
 
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 16 oktober klockan 19.00.  
Vi beger oss till naturen i det soliga Kalifornien i Ulf Gotthardssons sällskap. 
Spännande område som dessutom är nytt på våra möten. Ulf är en av dem som 
tog initiativ till Club 300 en gång i tiden! Välkomna till en spännande kväll. 
 
Getterön och Morups Tånge - lördagen den 27 oktober klockan 05.30.  
Resan då vi inte sällan ser alkekungar, toppskarvar och andra havsfåglar. Förra 
årets resa bjöd på allt detta och mer därtill. För övrigt har vi faktiskt träffat på 
det mesta i fågelväg under dessa resor. Vädret kan vara kärvt så därför finns en 
spärr som säger att vi inte åker om vädret är så eländigt att det inte går att vara 
ute på ett bra sätt.  Åke leder och vill ha anmälan fram till två dagar innan. Åke 
har tfn 0515 - 726042. 
 
Offentlig bildvisning i Slötagården torsdagen den 8 november klockan 19.00. 
Se smultronprogrammet. En av Sveriges främsta fladdermusexperter, Jens 
Rydell, berättar om dessa fantastiska insektätare som vi har hela 14 arter av 
runt Hornborgasjön och i Valle. Nästan alla som finns i landet – faktiskt. Kör väg 
47 mot Jönköping, efter 5 km, ta vägen mot Vartofta till Slöta kyrka.  



Vi ordnar med fika och vi ordnar med skjuts från Fredrikbergskyrkans parkering. 
Kontakt är Åke Abrahamsson tfn 0515 – 72 60 42. 
 
Havsörnssafari vid Hornborgasjön – lördagen den 10 november klockan 09.00. 
Vi åker till lämpliga platser runt Hornborgasjön för att hitta så många havsörnar 
vi kan. Räkna med att vi är hemma senast 13.00. Extra kläder skadar inte för det 
kan bli lite kylslaget. Åke leder och Åke nås på tfn 0515 - 726042.  
 
Månadsmöte i klubblokalen- tisdagen den 20 november klockan 19.00.  
Jan Johansson kommer att visa bilder och berätta om smått och stort i naturen. 
Se fram emot en upplevelse i den mörka november. Välkomna! 
 
Brasafton i Bergsstugan på Mösseberg torsdagen den 22 november klockan 
19.00. Se smultronprogrammet. Samling vid Bergsstugan. 
Lars Pettersson visar naturbilder från Kirgisistan. Efter bildvisningen bjuder vi på  
fika i brasans sken. Om du behöver special kost får du ringa till Tor några dagar 
innan. Behöver du transport kontakta Torgny tfn 0515 - 71 10 09. Ansvarig Tor 
Leijgård som har tfn 0515 - 72 83 82. 
 
Luciafika i klubblokalen – torsdagen den 13 december klockan 19.00. 
Vi ordnar ett trevligt lussefika kanske med någon överraskning dessutom. 
Susanne och Anita ansvarar, ring Anita tfn 0515-80078. 
 
Tranobservation  -   Dagbok  30 maj – 10 juni 2018 
 
Nedanstående berättelse har Evert Arnoldsson skrivit. Den återges här i sin helhet. Den visar 
på det stora i det lilla och att fina upplevelser finns att få på närmare håll än vad man kan 
tro. 
Alldeles intill och öster om industriterminalen på Marjarpsområdet i Falköping finns ett 
naturområde med stenmurar, buskar som sluttar ner mot en våtmark i form av en mindre 
damm, och till höger om denna en mindre träddunge. På andra sidan om dammen finns ett 
område som stiger upp mot Skövdevägen (46;an), bevuxet med högt gräs, ytterligare några 
stenmurar och längre bort betesmarker för får. 
Under tidig vår passerade jag på mina turer i området och observerade vid ett par tillfällen 
att ett tranpar uppehöll sig ganska stationärt i närheten av dammen. 
Den 29 maj, berättade Lennart Friggeråker för mig, att han nyligen observerat två vuxna 
tranor med två ungar i anslutning till dammen. 
Från den 30 maj till den 9 juni har jag nästan dagligen besökt området. Det har gett följande 
korta kommentarer till de observationer jag gjort. 
 



30 maj, 21.15 
När jag närmar mig området kring dammen hör och ser jag hur de två vuxna tranorna ropar, 
flyger lågt över det långa gräset och slår med vingarna och i samma nu, rusar en räv över 
stenmuren och bort mot skogen lite längre bort. Tranorna har alltså jagat en räv på flykt. De 
återvänder till dammen, uppträder mycket vaksamt. Kort därefter blir båda ungarna också 
synliga. 
31 maj, 21.30 
Tranparet med sina två ungar är kvar. De är tydligt mycket vaksamma och inom några 
minuter senare passerar en räv utmed en av stenmurarna, kanske 15 -20 m från 
tranfamiljen, men fortsätter in i träddungen till höger. 
1 juni, 14.10 
Paret med båda ungarna kvar och synliga några hundra meter öster om dammen, nära 
träddungen 
2 juni, 21,45 
Tranparet är kvar nära dammen med sina två ungar. En räv passerar tranorna på nära håll, 
ca 10- 15 meter, men visar inget intresse, utan fortsätter in i träddungen till höger. Ca 10 
minuter senare visar sig ytterligare en räv, som passerar i ungefär samma spår som den 
tidigare. Den senare räven visar ett klart större intresse för tranorna, stannar upp flera 
gånger, iakttar dem , men anfaller inte utan fortsätter också in i träddungen till höger. Inga 
konfrontationer. 
3 juni, 20,45 
Tranfamiljen uppehåller sig fortfarande i samma område som tidigare, gärna i den höga 
växtligheten. Mycket vaksamma men mindre oroade än vid tidigare observationer. Ingen 
räv syns under obs-tiden. Ungarnas storlek; lika höga som den vuxna tranans ben, Ljusbruna 
i färgen, Ålder? 
4 juni, 22,00 
Tranfamiljen kvar och intakt. En räv står på stenmuren ca 10 m från tranorna och 
observerar dem en kort stund, men ger sig av när tranorna varningsropar. 
5 juni, 20.30 
Tranfamiljen kvar och intakt i samma område som tidigare. Ingen störande räv under obs-
tiden. 
Området är hemvist för många andra arter, bl annat tofsvipor m ungar, sothöna i dammen 
och flera buskskvättor i buskagen runt dammen. Lite längre bort sitter en rovfågel på en 
sten och styckar frenetiskt upp sitt byte, Avståndet dock för långt för handkikaren. 
6 juni, 21.30 
Solnedgång, svag vind och ca 18 grader varmt. Lugnet tycks vila över området runt 
dammen. Ett rådjur drar sig sakta och betande fram genom det långa gräset på andra sidan 
dammen, tranorna spankulerar kring med sin båda ungar, ständigt vaksamma på sin 
omgivning. Tofsvipan vakar ängsligt över vad som verkar vara sin enda unge. En knipfamilj 
glider ut på dammens vattenspegel från den anslutande bäcken/diket – åtta livliga ungar 
forsar fram och tillbaka i strandvegetationen. Detta uppskattas inte av sothönan som gör 
upprepade utfall mot kniporna – tills ”banan är rensad”. Ett tiotal skrattmåsar födosöker 
över dammen, medan ett buskskvättepar sitter i en törnbuske och ”tjippar” i den 
nedgående solens sista strålar. Ingen räv som stör den rådande friden/idyllen. 



8 juni,21.30 
Även denna afton – finast tänkbara idyll vid dammen. Tranfamiljen kvar på samma ställe 
som tidigare och fortfarande intakt. Tofsvipan med sin unge också kvar och minst två par 
kanske tre par buskskvättor visar upp sig Skrattmåsarna flyger över dammen och en 
tornfalk passerar i målmedveten flykt söderut. Räven syns inte till denna kväll heller, Kanske 
har hen gett upp hoppet om transtek. 
Stenskvätta, korp, sånglärka, ringduva, hämpling och koltrast låter sig också observeras 
denna ljuvliga afton. Ormvråken får en het uppvaktning av skrattmåsarna. 
9 juni 22.00 
Tranfamiljen är fortfarande kvar och intakt.  
 
Om de svarta rödstjärtarna i stan…. 
Falköpings svarta rödstjärtars historia i Falköping inskränker sig till att vara en angelägenhet 
vid lokstallarna nere vid järnvägen. Där arbetade Sven Olof Gren och senare i tiden har 
Christopher Magnusson hållit uppsikt. Konstaterade häckningar finns då och då men 
troligen har de häckat där varje år. 
Endera har vi missat tidigare eller också har de blivit fler nu på slutet. 
Tack Jörgen Grahn för värdefulla upplysningar! 
Så här ser det ut den 10 juni. 
Mossvägen är tre revir. Ett är norr om Göteborgsvägen vid FEAB:S förråd – Optimera 
bygghandel.  
Ett är Asplunds Bygg, där var den första kullen ungar ute de första dagarna i juni, samt 
ytterligare ett revir är vid bildemonteringen. 
Övriga: 
St Olofs Kyrka- Kyrkans hus. 
Verkstadsgatan 
F d Gummessons tryckeri 
Marjarps Industriområde 
Värmeverket 
Järnvägsstationen  
Finns även en observation från Järnvägsgatan som dock  
kan höra ihop med Järnvägsstationen. 
Dessutom har sång hörts vid Annelunds handelsträdgård, 
kan mycket väl vara den från Marjarp. 
Detta gör nio platser så här långt men 
vi letar efter flera. 
//Åke Ab 
 
 
 
 
 
 



 
 
FÖRENINGSINFORMATION 

Ordförande Åke Abrahamsson 0515-726042 
          ake.p.abrahamsson@telia.com 
Vice ordförande och kassör Lennart Friggeråker 0515 - 10111 
Sekreterare  Susanne Wieland 0706 - 814312 
Övriga Anita Ljungström  0515 - 80078 
  0705  870908 
 Jan Johansson                     0703   213224 
 Thomas Asp  0515 - 18068 
 Kenneth Mörk                    0702 - 578123 
 Håkan Fridner                    0707 - 913512 
          Rolf Andersson                 0515 - 31313   
          Evert Arnoldsson               0515 - 12447 
 
Medlemsavgift Familjemedlemsskap 150:- 
 Enskild medlem 100:- 
 Ungdom under 16 år 50:- 
 Plusgiro 32 15 79-5 
Medlemsblad Hans-Åke Abrahamsson   
 hanske.abrahamsson@gmail.com 
Hemsida internet Mari Friberg admin@fagelklubben.se 
Rapportmottagare Anita Ljungström       anita.ljungstrom42@gmail.com      
 Varenbergsgatan 21, 52133 Falköping 
Svalanadministratör Albin Thorsson              albin@torsson.se 
Adress Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker 
 Prästgården Friggeråker 52196 Falköping 
 friggeraker@gmail.com  
Klubblokal Wetterlinsgatan 23 A Falköping  
Hemsida  www.fagelklubben.se 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


