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En av dom sällsynta dagarna när solen flödade och luften var ljummen. Det 
är något att minnas när allt ute bara är så blött! 

 
Möteslokalen var full av folk och flera nya medlemmar hälsas varmt 
välkomna och vi får berättat för oss vilka olika sorters fåglar dom har. 
 

 
 

Dan och Rita informerar om förbundsmötet och om fågelhobbydagarna som 
är 17 och 18 september. 
 

              
                                       

Så uppmärksamma och 
förväntansfulla … 
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Informationskvarten innehöll 
 
 

§ ”Köp och säljtavla” som betyder att vill man sälja eller köpa en fågel 
så sätter man upp en lapp om det på tavlan 

 
§ Ideholken hänger på väggen och det är där vi 

vill ha alla era förslag och ideer för att göra 
föreningen ännu bättre! 

 
§ Friflygningen startar nu redan 12.30 och när 

mötet börjar så skall det vara så tyst som 
möjligt så att alla kan höra vad som sägs. 

 
§ Ungar födda… 

Alla som vill kan rapportera till Britt om vilka 
ungar som fötts från våren 2011 och ett halvår 
frammåt. I oktober görs en sammanställning 
som skickas ut till alla. 

 
§ Bussresa till Danmark 22 och 23 oktober och är du intresserad så 

ring Stefan, sista anmälningsdag är den 30 september. 
 
 
 
Efter fikat så berättade Eva om 
sin Gulnackade amazon Elvis. Det 
var en berättelse om förväntan,  
glädje och förberedelser över att 
få hem en handmatad tam fågel. 
 
En berättelse som också visar hur 
svårt det kan vara att fostra en 
fågel och ”vad gör man” när man 
gång på gång blir attackerad och 
biten ? 
 
Gulnackade amazoner är mycket 
lättlärda och vi fick lyssna på en 
helt makalös inspelning när Elvis 
sjunger och visslar den ena 
sången efter den andra. 
            Tack Eva! 
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Sussie med sin tama 
fågel, en otroligt söt  
Morhuvad flicka som  
heter  Carmen. Sussie 
berättade om hur dyrt 
det kan bli med en sjuk 
fågel om den inte är 
försäkrad! 

    Och att hitta en partner  
som sällskap åt sin fågel 
är inte alltid det lättaste. 
Så även om det bara är 
”en liten fågel” så måste   
det säga klick! 

               Tack Sussie! 
 

 
 

 
Nästa möte är den 2 oktober och då blir det intressant med Danne Hedberg  
som berättar om sin uppfödning av Kakaduor. Han är också ägare till 
Zookompaniet, det här mötet skall ingen missa! 
 
 

        
 
                                

 
 
 
 
Tack alla för ett trevligt möte! 
Britt sekreterare 
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