
Hej medlem i Hedströmsdalens 
Ornitologiska Förening HOF 
Detta mail är en kombination av information och frågor till dig som medlem i HOF. 

Information 
HOF som förening driver en rad frågor som många gånger inte är synliga för alla medlemmar. Nedan 
listas och beskrivs kort det som föreningen arbetar med/för just nu (2021). Mer utförlig information 
finns på föreningens hemsida www.alcedoattis.se 

Matningen i Karlbergsskogen (med motion till styrelsen) 
HOF driver i samarbete med Djurskyddet Mälartassen en vinterfågelmatning i Karlbergsskogen. 
Matningen är placerad invid ett promenadstråk för att vara synlig för så många som möjligt. 

En motion om liknande matningar för Kungsör och Skinnskatteberg inkom under 2021 till styrelsen. 
Motionen bifölls under årsmötet med beslutet att HOF bekostar matningarna om någon/några 
medlemmar i HOF driver dessa. 

Projekt pilgrimsfalk 
Ett mångårigt projekt med utsättning av flera pilgrimsfalksungar (drivet av Nordens Ark) på silon i 
Köping. Spontanhäckningar har förekommit och en webkamera finns på plats och livesänder dygnet 
runt årets alla dagar. 

Backsvaleprojektet 
Utifrån ett initiativ av Birdlife Sverige/Sveriges Ornitologiska Förening driver HOF ett projekt för 
iordningställande av lämpliga häckningsplatser för backsvala. Medel för detta har givits av 
Sparbanken Västra Mälardalen och samarbete med Köpings kommun om utvidgande av projektet 
pågår. 

Fiskgjuseprojektet 
Flera plattformar för bobygge har byggts och årlig inventering av fiskgjusar genomförs. 

Projekt Hedströmmen 
Uppsättning av holkar och inventering av t.ex. kungsfiskare genomförs årligen. 

Pärluggleprojektet 
Skötsel och kontroll av holkar, och vid häckning ringmärkning av ungar och eventuellt hona, 
genomförs årligen. 

Hemsidan, Facebook, Instagram 
HOF har uppdaterat sin hemsida och öppnat ett Instagramkonto samt driver en Facebooksida i syfte 
att digitalt nå ut till medlemmar och andra. 

Vindkraft i Köpings kommun 
HOF följer och engagerar sig i utvecklingen av den föreslagna vindkraftsparken kring Tretjärnsberget. 
HOFs ställning är att hellre etablera vindkraft vid redan ljudkontaminerade miljöer, så som t.ex. längs 
större vägar och invid städer. 

http://www.alcedoattis.se/


Reservatsbildning av Gunnarbovallen 
HOF är engagerade i reservatsbildning av skogsområdet Gunnarbovallen i norra Odensvi. Ett 
samarbete med Köpings kommun drivs i frågan och Länsstyrelsen driver frågan. 

Barkaröviken – två kommuners angelägenhet 
Barkaröviken har två fågeltorn, ett på Kungsörssidan och ett på Köpingssidan. Det i Köping har sedan 
flera år varit avstängt av Köpings kommun. Nu pågår en dialog med båda kommunerna om dessa torn 
och etablering av ett mer omfattande naturområde i Malmönområdet från Mellanbadet till viken. 

H-larm 
Ett sms-baserat larmsystem för ovanliga fågelarter i HOFs upptagningsområde. 

Dialog med kommuner, länsstyrelse och organisationer 
Dialog med kommuner, länsstyrelsen och olika föreningar genomförs kontinuerligt utifrån frågor som 
berör fågellivet och allmänna naturfrågor. 

Utflyktsprogram 
Varje år genomför HOF ett antal utflykter och evenemang enligt ett program (finns på hemsidan). Alla 
är välkomna på alla utflykter kostnadsfritt. 

Fel i programmet för hösten 2021!!! Medlemsmötet i november har tyvärr fått fel datum. Det står 
lördag 13 november. DETTA ÄR FEL!!! Korrekt tidpunkt är …torsdag 18 november . Programmet på 
hemsidan är uppdaterat med denna ändring. 

Frågor till dig som medlem 
Utifrån den information om vad HOF som förening gör så vill vi i styrelsen veta vad du som medlem 
önskar av HOF. Det kan gälla sådant vi idag inte gör som du anser borde göras, sådant vi idag gör men 
som kan göras annorlunda, förslag på utflykter eller om du vill vara med och engagera dig inom 
något. Nedan listas några specifika frågor som stöd för vad vi gärna vill veta din åsikt om. 

Utflykter 
Har du tips på eller önskemål om någon utflykt med fokus på fåglar? Kontakta Daniel på 
daniel.brehmer@mdh.se 

Utflyktsledare 
Kan du tänka dig att vara utflyktsledare för någon utflykt? Kontakta i så fall Daniel på 
daniel.brehmer@mdh.se. Att göra utflykter kräver att någon leder dessa och ju fler som kan tänka sig 
att leda någon utflykt desto lättare blir det att arrangera fler utflykter. 

Delaktig i projekt 
Är du nyfiken på något av de projekt som HOF driver och kanske vill vara med i projektet på något 
sätt? Kontakta Tina på tina_nordberg@hotmail.com. 

Driva matning i Kungsör/Skinnskatteberg 
Vill du driva en matning liknande den som finns i Karlbergsskogen, men i Kungsör eller 
Skinnskatteberg? HOF står för alla kostnader. Kontakta Tina på tina_nordberg@hotmail.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:tina_nordberg@hotmail.com


För att driva alla dessa projekt, aktiviteter och frågor så krävs ett medlemsstöd. Så, sist men inte 
minst … har du betalt medlemsavgiften för 2021? Det finns ett antal medlemmar som ännu inte gjort 
detta. Därav frågan. 

Mvh Styrelsen i HOF! 
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