
LINE BAND- en App som passar för lokala fågelskådare

LINE BAND är en gratis app som man kan ladda ner till sin smartphone (finns för Android, IOS ).

För mer information om själva appen och hur man kommer igång så följ länken nedan:

http://lineband.microbirding.se/

För Tärnans medlemmar och andra fågelintresserade finns nu en LINE BAND grupp (ett s.k. band) 
skapad som heter Tärnan. Med undertiteln ”Fågelskådarinfo från oss som skådar i Nyköping, 
Oxelösund, Trosa och Gnesta.

Till den är man välkommen att ansluta sig om man vill bidra till/ta del av aktuell fågelinformation i 
området. Vi har tänkt oss att informationen skall kunna skickas av varje medlem som vill delge något 
spännande i våra skådarmarker. Allt ifrån rariteter till intressanta observationer av fåglar som inte 
behöver vara ovanliga, det kan röra sig om att nu finns det provianterande nötkråka på Labro vid 
ekdungen innan fågeltornet, likväl som att man kan meddela att det är mycket fågel eller lite fågel 
vid den lokal som man själv besöker just då.

Föreningen Tärnan kommer här att skicka ut information om de aktiviteter som är på gång, och man 
får se denna app som ett komplement till det traditionella pappersbladet som skickas ut två ggr per 
år, samt även komplement till hemsidan.

Varför då denna app?

Tärnan ser det som sin uppgift att följa med i utvecklingen för att föreningens medlemmar skall 
kunna få så bra skådarmöjligheter som möjligt, men även att man genom denna app kan knyta ihop 
informationsflöde från flera håll, och att då den anslutne medlemmen själv kan sprida snabb 
information till övriga LINE BAND Tärnan anslutna medlemmar.

Samt lite etik

LINE BAND Tärnan får inte användas för reklamutskick av annat än Tärnans verksamhet. Personer 
som använder bandet till förtal eller kritiserar andra riskerar att bli avstängda. Givets meddelar du 
inte känslig information via appen, t.ex. inte ange boplats för skyddsvärda arter.

Är du intresserad?

Du ansluter dig genom att skicka ett mail till Anton Johansson  (antonjohansson35@gmail.com   ) eller 
Markus Forsberg (markus.forsberg77@gmail.com) där du anger ditt mobilnr, efter det så får du en 
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inbjudan (en s.k. invite) till att ingå i gruppen. Det går även bra att kontakta någon annan som du vet 
redan är ansluten till gruppen för att få en inbjudan.

Appen är en av flera ”sociala appar” som finns tillgängliga som bygger på principen att de som är 
anslutna till en viss grupp direkt kan informera och få del av information från alla andra som är 
anslutna. LINE BAND har vissa funktioner som gör att den passar bra för lokala fågelskådare. I sitt 
meddelande kan man bifoga både bild, videosnutt och dokument. Det går även att skicka med sin 
(eller fågelns) position som andra sedan kan navigera fram till via Google Maps. Det går även att 
chatta direkt med en specifik person som är ansluten till gruppen.

Vi tänker oss att i huvudsak så skall vi använda textinformation, kommentar och karta över där man 
själv är eller där fågeln befinner sig.

Flera andra lokala skådargäng använder den redan. LINE BAND ersätter inte BMS/BirdAlarm, så den 
som har larm får/skall alltså larma sina rariteter på två ställen.

Undertecknade och flera i föreningen bistår med hjälp att installera och förklara/komma igång med 
appen Tärnan i LINE BAND. 

För LINE BAND Tärnan

Anton Johansson, Markus Forsberg och Susanne Stilling


