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Månadsmöte onsdag 3.5. hålls som en vandring med kamera i 

terrängen i Västerby friluftsområde.  Vi träffas vid 

Järnvägsstation kl 17.45 OBS!och samåker därifrån. Man kan 

också köra, eller cykla direkt till platsen. 
Vägbeskrivning:  
Vi tar oss in på friluftsområdet från Prästkullavägen, kör förbi 
Åhlbergs trädgård och tar sikte på Davatorp, se bifogad karta. 
Vi kör förbi Davatorp ända till en svängplats ca 400 m. 
framåt.Vi samlas där ca kl 18.00 och fortsätter längs en 
skogsstig som är utmärkt med röd färg. Målet för oss är en 
rastplats/laavu vid Västerby storträsk.  På bifogad karta visar 
en pil rakt på rastplatsen. Man kan förstås ta sig till laavun på 
egna vägar.  
 
Vi hoppas på bra väder, klubben bjuder på grillkorv vid 
rastplatsen (se bild).  Om vädret är alldeles omöjligt, med 
hällregn,  träffas vi på klubblokalen med ett alternativt 
program.  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sedan senast:  
Under måndagsträff 10.4 var temat Videofilma med systemkamera. Hans-
Erik Nyman höll en mångsidig presentation av olika fakta att beakta då 
man filmar.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kommande program:  
Måndagsträff 15.5. kl 18.30 på klubblokalen:  Visning och diskussion kring 
bilderna från  vandringen i Västerby. 

Vårutfärd lör. 27.5. till Jussarö. Samåkning från Järnvägsstation kl 9.40 
Båten startar från Baggö hamn kl 10.30.  Båtresan t/r kostar 20 € . På 
Jussarö har vi 4 timmar på oss att bekanta oss med ön och hitta lämpliga 
fotomotiv.  Laxsoppa med plättar och kaffe kan köpas på platsen för 17€. 
Anmälning till klubbens e-postadress senast mån 22.5. Meddela om ni 
önskar  laxsoppa. Familjemedlemmar är välkomna med.   
 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kom ihåg sommaruppgiftens tema : H2O. Av de inlämnade bilderna 
ordnas en utställning i galleri Fokus i Karis  i september.  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Med det här cirkuläret kommer ett inbetalningskvitto till dem, som enligt 
vår bokföring inte betalt medlemsavgiften.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

           
            Rastplats/laavu vid Västerby Storträsk.  
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