Program september 2018 - mars 2019
Alla är välkomna till våra aktiviteter!
Vi gör fler aktiviteter än de som är med här i pappersprogrammet, så håll dig
uppdaterad genom att besöka vår hemsida vanersborg.naturskyddsforeningen.se
eller följa oss på Facebook @naturskyddsforeningen.vanersborg

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 2018 – 2019
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, och det är 1,7 km
barnvagnsvänlig promenad till torpet.
Ansvarig för program: Ann Olsson, 070-340 92 28

Vecka 40
1 - 7 okt

Miljövänliga veckan 2018 – nytt tema och fler aktiviteter
I år börjar ett nytt tema - Ta vara på det du har. Då har vi fokus på att laga
och reparera, återvinna och återbruka samt skapa nytt av det som redan
finns. Vi kan bli ännu mer miljösmarta och kreativa!
Läs mer på vår hemsida där vi uppdaterar med aktuell information och
våra aktiviteter: vanersborg.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan-2018-ta-vara-pa-det-du-har/
Ansvariga för program: Susanne Björk 073-550 21 05 och Kim Blomster
070-223 25 46

Söndag
21 oktober
kl 11.00

Geologivandring från By klev, Hunneberg
Vad döljer sig under hättan på Halle- och Hunneberg? Vi följer bergens
bildande från 550 miljoner år sedan till dagens särpräglade platåberg.
Stigen uppför berget är bitvis brant och stenig. Vid Bergagården intar vi
medhavd förmiddagsfika. Samåkning från Huvudnäsaulan kl 10.40.
Ansvarig för program: Birgitta Gelang, tel 0702 81 61 46.
Plats: Samling nedanför vattenfallet vid By Klev kl 11.00
Parkering finns vid bandyplan nedanför Byklevsfallet.

Onsdag
7 nov
kl 18.30

Glimtar från Kenya – fotograf Jan Wallén visar bilder och berättar
Jan har varit på många fotoresor och här i mörkaste november tar han
med oss till ljuset i Afrika och berättar om sina naturbilder från Kenya.
Plats: Vänersborgs museum
Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46

Söndag
9 dec
kl 10.00

Adventsvandring till Grinnsjötorpet
Vår traditionella adventsvandring avslutas i en varm och go stuga där det
finns kaffe, glögg och pepparkakor. Grillelden brinner också. Vi samlas vid
Huvudnäsaulan (Östra Plantaget) för gemensam avfärd kl 10.
Samling vid Prästeklev/vägbommen kl 10.30.
Plats: Grinnsjö, Hunneberg, 1700 meter från Prästeklev
Ansvariga för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Mer info finns alltid på www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se
Söndag
27 januari
kl 10-12

Fågelskådning vid vintermatningen Bergagården
Fågelskådning för alla åldrar! Vintermatningen lockar våra vanligaste
fåglar och vi avslutar med fika vid grillplatsen/vindskyddet.
Plats: Utanför Naturskolan vid Bergagården, Hunneberg.
Ansvarig för program/samåkning: Marta Årnell, 0730-36 77 67

Onsdag
20 februari
kl 18.00 21.00

Bildvisning och workshop om fåglars förändrade förutsättningar
Fotograf Kent-Åke Gustavsson visar sina bilder och berättar vilka
förändringar han sett bland fågellivet på grund av naturliga förändringar
och människors påverkan – vilka arter minskar, vilka ökar?
I arbetsgrupper diskuterar vi och tar fram förslag på åtgärder vi kan göra
lokalt för att gynna våra fåglar. Som avslutning redovisar grupperna sina
förslag. Begränsat antal platser, föranmälan senast söndag 17 februari.
Plats: Folkets hus i Vänersborg
Ansvarig för program och föranmälan: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Onsdag
27 februari
kl 18.30

Ekologisk biodling – hur fungerar det?
Marianne Westman bedriver ekologisk biodling och lantbruk i Mellerud.
Hon berättar för oss om sin verksamhet och hur viktiga bina är för
mänsklighetens överlevnad.
För de som vill samåka samlas vid Huvudnäsaulan (Östra Plantaget) för
gemensam avfärd kl 18.00.
Plats: Tågstationen i Brålanda. Fika finns för 20 kr per person.
Ansvarig för program/samåkning: Kim Blomster, 070-223 25 46

Tisdag
12 mars
kl 18.30

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen
Medlemmarna kallas till årsmötesförhandlingar kl 18.30
Kl. 19.30 är allmänheten välkommen när Naturfotogruppen i Vänersborg
visar sina fotografier från närområdets natur och djurliv.
Plats: Meddelas senare
Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46 och Thomas Ögren,
073-345 66 63

Tänk på miljön - åk tillsammans! Vid vissa av våra aktiviteter samlas vi 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 till 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, 070646 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.

