Program mars - september 2018
Till våra aktiviteter är både medlemmar och
andra intresserade hjärtligt välkomna!
Mer information och uppdateringar om våra aktiviteter finns alltid på
www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se

Flera av våra aktiviteter arrangerar vi tillsammans
med vårt studieförbund Studiefrämjandet, som finns
på Residensgatan 7 i Vänersborg. Tel 0521-121 20.
Mer information på www.studieframjandet.se

Naturskyddsföreningen Vänersborg program sommaren 2018
Onsdag
14 mars

ÅRSSTÄMMA I FÖRENINGEN

Fredag
23 mars
Från kl 17

UGGLEKVÄLL VID EKEBACKEN, HALLEBERG
Grillelden brinner från kl 17, cirka kl 18.30 kommer Håkan
Nunstedt och berättar om ugglor och vi går iväg för att lyssna.
Ansvarig för program/samåkning: Erik Olausson, 073-310 26 26

Lördag
24 mars
kl 19.30

EARTH HOUR, PLANTAGET I VÄNERSBORG
Tillsammans med Vänersborgs kommun och andra föreningar
deltar vi i den globala klimatmanifestationen i Plantaget.
Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46

Tisdag
27 mars
kl 18.30

BILPOOL VÄST OM MEDLEMSKAP & FOSSILFRI TRANSPORT
Kom och lär dig mer om hur en klimatsmart bilpool fungerar!
Plats: Studiefrämjandet, Residensgatan 7 i Vänersborg
Ansvarig för program: Britt-Mari Karlsson, 070-269 74 88

Lördag
14 april
kl 10-14

KLÄDBYTARDAGEN I VÄNERSBORG
Byt kläder med andra - roligt, klimatsmart och billigt!
Plats: Fridaskolan, Repslagarevägen 14 i Vänersborg
Ansvarig för program: Britt-Mari Karlsson, 070-269 74 88

Lör-sön
21-22 april
kl 10-15

OUTDOORMÄSSAN VID BERGAGÅRDEN, HUNNEBERG
För tredje året i rad deltar vi i Kungajaktmuséet Älgens bergs
natur- och friluftsmässa för oss som har naturen som arena.
Ansvarig för program: Susanne Björk 073-550 21 05

Söndag
6 maj
kl 10.00

GRINNSJÖDAGEN MED FAGNING
Vi fagar (städar) inför sommaren, både ute och inne.
Plats: Grinnsjö torp och naturreservat
Ansvariga för program/samåkning: Ann Olsson, 070-340 92 28

Onsdag
16 maj
kl 18.00

KVÄLLSVANDRING PÅ HUNNEBERG PÅ "NYA" STIGAR.
Vi samlas på parkeringen vid Fristorps gransjö kl 18.00. Vi
räknar med att vandra i cirka tre timmar. Ta med matsäck!
Samåkning från Huvudnäsaulan i Vänersborg kl 17.30.
Ansvariga för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Lördag
26 maj
Heldag
Ta med
matsäck!

VANDRING I NÄVERKÄRR NORR OM LYSEKIL
Ingvar Hellberg guidar oss i naturreservatet längst ut på
Härnäset i kuperad terräng och varierande natur. Samling vid
Huvudnäsaulan i Vänersborg för gemensam avfärd kl 9.00.
Föranmälan senast torsdag 24 maj till programansvarig
Ebba Hammarskiöld, 070-253 56 28

Kl 19.30 är allmänheten välkommen när Naturfotogruppen

kl 18.30berättar och visar bilder från sin fotokurs/studiecirkel.
19.30 för
Plats: Vänersborgs museum
medlemmar Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46

Mer info finns på www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se
Onsdag
30 maj
kl 18.30

KVÄLLSVANDRING VID ÖNAFORS - vilka fåglar hör vi?
Vi går runt på stigarna och ser vilka fåglar vi upptäcker och hör.
Vi avslutar med fika vid grillplatsen/vindskyddet.
Plats: Samling vid Lillåstugan, vid Bruksvägen, infart Restadv.
Ansvarig för program: Marta Årnell, 0730-36 77 67

Söndag
3 juni
kl 10-15

ÖPPET HUS GRINNSJÖTORPET, HUNNEBERG
Kaffet står på spisen. Kom och njut av försommaren! Parkera
vid vägbommen ovanför Prästeklev, gå 1,7 km till torpet.
Ansvarig för program/samåkning: Ann Olsson, 070-340 92 28

Söndag
17 juni
kl 10.00

DE VILDA BLOMMORNAS DAG - vilka växter ser vi?
Vi samlas för gemensam "avgång" vid P-plats Belfrageg./Edsv.
(kv Haren) för blomstervandring vid Vänerparken-Gropbron.
Ansvarig för program/samåkning: Erik Olausson, 073-310 26 26

Söndag
5 aug
kl 10-15

ÄNGENS DAG PÅ GRINNSJÖTORPET, HUNNEBERG
Slåtter med lie, och sillunch för slåtterfolket efteråt. Parkera vid
vägbommen ovanför Prästeklev, gå 1,7 km till torpet.
Ansvarig för program/samåkning: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Lördag
18 aug
kl 9.00

HELDAGSVANDRING PÅ KROPPEFJÄLL NATURRESERVAT
Vi räknar med att gå cirka en mil, ta med matsäck. Samling vid
Resecentrum, Vänersborg för gemensam avfärd kl 9.00.
Föranmälan senast torsdag 16 augusti till programansvarig
Thomas Ögren, 073-345 66 63

Fredag
24 aug
kl 20.00

FLADDERMUSKVÄLL VID RESTAD GÅRD
Stefan Hult guidar oss i sensommarkvällen/-natten.
Plats: Vi samlas vid busshållplatsen Restad Gård
Ansvarig för program: Marta Årnell, 0730-36 77 67

Söndag
2 sept
kl 10-15

ÖPPET HUS GRINNSJÖTORPET, HUNNEBERG
Det är Svampens dag och sensommarfärger möter oss vid
Grinnsjö. Parkera vid vägbommen ovanför Prästeklev, gå 1,7 km
till torpet. Ansvarig för program: Ann Olsson, 070-340 92 28

Tänk på miljön - åk tillsammans! Vid våra aktiviteter samlas vi som regel för
samåkning. Kostnadsersättning görs upp med respektive bilförare.
Förutom att ringa till respektive programansvarig kan du även nå föreningen
genom att mejla till snfvanersborg@gmail.com, och ringa ordförande Kim
Blomster, 070-223 25 46, eller vice ordförande Thomas Ögren, 073-345 66 63.
Meddela oss din e-postadress så får du våra månadsmejl och missar inga
aktiviteter! Mejla till medlem@naturskyddsforeningen.se och kom ihåg att även
skriva din bostadsadress, och gärna medlemsnumret, i mejlet.
Inte medlem? Det blir du enkelt på www.naturskyddsforeningen.se/blimedlem

GRINNSJÖ - historia, kultur och natur
Torpet Grinnsjö i naturreservatet Grinnsjö på Hunneberg arrenderas sedan 1992
gemensamt av föreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg.
Vi bevarar ängslandskapet och gynnar biologisk mångfald
Föreningarna har som mål att återställa och bevara det gamla ängslandskapet för att
gynna biologisk mångfald och göra det attraktivt för besökaren. Varje år har vi
fagning och slår med lie på tomten runt torpet, och efteråt räfsar vi. De intilliggande
öppna markerna slås maskinellt och betas sedan av kor. I området finns en
informationstavla, en kulturstig samt iordningställda rastplatser, och torr ved finns
att hämta på baksidan av vedboden. Vill du håva efter småkryp i sjöarna finns håvar,
luppar och artbestämningsböcker att låna när stugan är öppen.
Medlemmar får övernatta i Grinnsjötorpet
Som medlem kan du övernatta i stugan till självkostnadspriset 200 kr per dygn.
Bokning sker via Thomas Ögren i Vänersborg, 073-345 66 63 eller Lage Rylander i
Trollhättan, 070-646 09 11.
Hitta till Grinnsjö på
Hunneberg
Enklast tar du dig till torpet
via Prästeklev, där du kan
parkera bilen. Från bommen
är det en 1700 meter
barnvagnsvänlig promenad
som tar cirka 20 minuter.
Behöver du hjälp med
transport ända fram till stuga
på grund av
funktionsnedsättning
kontaktar du oss i
föreningen.
Välkommen!

Detta program är tryckt på miljömärkt papper av Vänersborgs kommuns tryckeri.

