Program mars - september 2019
Både medlemmar och andra intresserade är
hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!
Mer information om oss och vad vi gör finns på vår hemsida
vanersborg.naturskyddsforeningen.se

Foto: Ingemar Sunnerdahl, Naturfotogruppen i Vänersborg

Vill du få våra månadsmejl? Meddela oss din e-postadress så får du en
påminnelse om kommande aktiviteter i din mejlbox. Anmäl din e-postadress
genom att mejla till föreningen på snfvanersborg@gmail.com.
Kontaktuppgifter till styrelsen: vanersborg.naturskyddsforeningen.se/styrelsen/
Inte medlem? Det blir du enkelt på naturskyddsforeningen.se/blimedlem

Tisdag
12 mars
kl 18.30

(medlemmar)

kl 19.30

(allmänheten)

ÅRSSTÄMMA I FÖRENINGEN, i Folkets hus, Rådhussalen
Sedvanliga punkter för kretsstämman första timmen. Kl 19.30 är
allmänheten välkommen på film- och bild visning. Först filmen
”Slåtter vid Grinnsjö 2018” av föreningen Trollhättans videofilmare,
sedan bilder från Naturfotogruppen i Vänersborgs studiecirkel.
Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46

Fredag
22 mars
Från kl 17

UGGLEKVÄLL VID EKEBACKEN, HALLEBERG
Vi tänder grillelden ungefär kl 17 och kl 18.00 börjar Håkan
Nunstedt berätta om ugglor och sedan går vi iväg för att lyssna.
Samåkning från Huvudnäsaulan, Östra Plantaget kl 17.00.
Ansvarig för program: Karl-Anders Odelius, 070-493 65 71

Lördag
30 mars
kl 12.00 –
13.00

LUNCHFÖRESTÄLLNINGEN ”TRÄDKRAMARNA”
Kabarégruppen Sweet Dreams ger oss sin föreställning
Trädkramarna, om miljökamp, demokrati och vår stund på jorden.
Plats: Hörsalen, Vänersborgs bibliotek. Fri entré. OBS! Föranmälan

till Studiefrämjandet i Vänersborg telefon 0521-12121

Lördag
30 mars
kl 19.30 –
21.30

EARTH HOUR, PLANTAGET I VÄNERSBORG
OBS! KLÄDINLÄMNING INFÖR STORA KLÄDBYTARDAGEN 6 APRIL
Vi deltar i den globala klimatmanifestationen och passar på att ta
emot de kläder du vill byta lördagen 6/4 på Fridaskolan.
Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46

Lördag
6 april
kl 10-14

KLÄDBYTARDAGEN I VÄNERSBORG – för 10:e gången!
Byt kläder med andra - roligt, klimatsmart och kostnadsfritt!
Mer info på vår hemsida vanersborg.naturskyddsforeningen.se
Plats: Fridaskolan, Repslagarevägen 14 i Vänersborg
Ansvarig för program: Britt-Mari Karlsson, 070-269 74 88

Lördag
13 april
Kl 10.00-12

ÖNAFORS OCH LILLÅN – STADSNÄRA NATURUPPLEVELSER
Följ med på lätt vandring kring Lillån med Maria Thorell, fil.dr i
naturvård, som guidar i området hon växte upp bredvid.
Samling vid Lillåstugan klockan 10 och vi går i cirka 90 minuter.
Ansvarig för program: Lave Thorell, 076-220 32 50

Tisdag
23 april
kl 19.00

NATURENS HEMLIGHET – FÖREDRAG MED EVA SANNER
Kom och lyssna på Eva Sanner, terapeut, journalist och författare
som skrivit boken Naturens hemlighet om vår relation till naturen.
Plats: Vänersborgs museum. Fri entré.
Ansvarig för program: Lave Thorell, 076-220 32 50

Lördag
4 maj
från kl 9.30

LÄNSSTÄMMA NATURSKYDDSFÖRENINGEN NORRA ÄLVSBORG
Alla medlemmar är välkomna! Obs, föranmälan senast söndag
28 april. Efter årsstämma och sopplunch besöker vi Dalbobergens
naturreservat vid Vänerns strand.
Plats: Blåsutkyrkans samlingssal, Öxneredsvägen
Ansvarig för program/föranmälan: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Söndag
19 maj
kl 9.00

VANDRING PÅ KROPPEFJÄLL, Knäckekullarnas naturreservat
Vi utforskar flora och fauna och räknar med att vandra i cirka tre
timmar. Ta med matsäck! Vi samlas vid Huvudnäsaulan, Östra
Plantaget för gemensam avfärd kl 9.00.
Ansvarig för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63

Onsdag
5 juni
Från kl 20

FLADDERMUSKVÄLL VID GRINNSJÖ, HUNNEBERG
Klockan 22.30 tar Stefan med oss på ”fladdermus-safari” i
försommarnatten! Grinnsjötorpet är öppet redan från kl 20.
Parkera vid vägbommen ovanför Prästeklev, gå 1,7 km till torpet.
Kom ihåg ficklampa och matsäck!
Ansvarig för program: Stefan Hult, 070-261 42 34

Söndag
16 juni
kl 10.00

DE VILDA BLOMMORNAS DAG - vilka växter ser vi?
Vi samlas vid Dalaborgsparkens parkering för gemensam "avgång"
för blomstervandring i Djupedalen.
Ansvarig för program: Stefan Hult, 070-261 42 34

Söndag
1 sept
kl 11.00

GEOLOGIVANDRING ”GYLLENE SPIKEN”, ÖSTRA HUNNEBERG
Vi går från Mossebo rastplats till ”Gyllene spiken”. På plats
undersöker vi och pratar om bergets geologi och vad som levde där.
Samåkning från Huvudnäsaulan, Östra Plantaget kl 10.30.
Ansvarig för program/samåkning: Mats Knutsson, 070-847 52 28

Lör-sön
21-22 sept
kl 10-15

OUTDOORMÄSSAN VID BERGAGÅRDEN, HUNNEBERG
Kungajaktmuséet Älgens bergs natur- och friluftsmässa för oss
som har naturen som arena. Lyssna på föredrag om Grinnsjötorpet,
som vi arrenderar tillsammans med kretsarna i Trollhättan och
Grästorp. Lär dig mer om biologisk mångfald.
Ansvarig för program: Ann Olsson, 070-340 92 28

Tänk på vår miljö - åk tillsammans till våra aktiviteter!
Flera av våra aktiviteter arrangerar vi
tillsammans med vårt studieförbund
Studiefrämjandet, som finns på Residensgatan 7
i Vänersborg. Telefon 0521-121 20.
Mer information på studieframjandet.se

GRINNSJÖ - historia, kultur och natur
Torpet Grinnsjö i naturreservatet Grinnsjö på Hunneberg arrenderas sedan 1992
gemensamt av föreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Vårt mål är
att återställa och bevara ängslandskapet för att gynna biologisk mångfald, och
göra det attraktivt för besökare. Läs mer om vårt arbetet och aktiviteter på
vanersborg.naturskyddsforeningen.se/torpet-grinnsjo/
Alltid öppet hus första söndagen i maj, juni, augusti och september kl 10-14
5 maj – Vi njuter av vårens fåglar och blommor samt fagar, vårstädar utomhus.
2 juni – Vi firar Den Biologiska Mångfaldens Dag!
4 augusti –Ängens Dag med slåtter och kulturhistoria kl 10-15.
Sill & potatis till alla som hjälper till med slåttern!
1 september – Lär dig mer om svamp denna dag!

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.

