
 

Program september 2019 – mars 2020 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

mailto:snfvanersborg@gmail.com
http://www.naturskyddsforeningen.se/blimedlem


Lör-sön 
21-22 sept
kl 10-15

Outdoormässa vid Bergagården, Hunneberg 
Vad är fagning, slåtter och Ängens dag? Kom och lyssna på vårt 
föredrag om Grinnsjötorpet och vårt arbete med att främja både 
biologisk mångfald och ett fantastiskt besöksmål. Vi visar film om 
hur det gick till på Ängens dag 2018. 
Plats: Ute på gårdsplan och inne på Naturskolan vid Bergagården 
Ansvarig för program: Ann Olsson, 070-340 92 28 

Onsdag 
25 sept 
kl 18.00 – 
20.00 

Studiebesök hos Wargön Innovation  
Cirkulär textil är framtiden, följ med på studiebesök och lär dig mer 
om vad det innebär. OBS! Det är begränsat antal platser, så 
föranmälan via sms till Kim eller mejl till föreningen på 
snfvanersborg@gmail.com. Ange ditt namn och telefonnummer. 
Plats: Hos Wargön Innovation, Mälderistvägen 1 i Vargön 
Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46 

Lördag 
28 sept 
kl 12.00 

Åter i 
Vbg cirka 
kl 18.45 

Bussresa till Ljungås naturreservat, Vårgårda 
Vi hänger på Vårgårdakretsens Hans och Ulla Granérs guidade 
vandring i gammelskogen i Ljungås. Dess skogsbondehemman har 
varit med sen tidigt 1600-tal, och naturreservat blev det 1993. 
Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget, kl 12. 
Kostnad 100 kr som betalas kontant eller med swish på plats. 
Ansvarig för program: Trollhättekretsen  
OBS! Föranmälan via formulär på deras hemsida 
www.trollhattan.naturskyddsforeningen.se 

Vecka 40 
30/9-6/10 

Miljövänliga veckan 2019 – Dela mera! 
I år fortsätter temat Ta vara på det vi har, men med fokus på 
delningsekonomi. Vår studiecirkel Fixa grejen! gör bland annat en 
utställning på Vänersborgs bibliotek under vecka 40. Läs mer på vår 
hemsida där vi uppdaterar med aktuell information och aktiviteter. 
Ansvarig för program: Susanne Björk, 073-550 21 05 

Tisdag 
19 nov 
kl 18.00 

Skogen, skogsbruket och klimatet 
Föredrag med Roger Olsson, journalist och naturskribent. 
Skogsbruket kan bidra till att avvärja klimathotet eller bli en del 
av problemet - beroende på hur vi använder den. 
Föredraget är ett samarrangemang med Vänersborgs museum. 
Plats: Vänersborgs museum, fri entré 
Ansvarig för program: Thomas Ögren, 073-345 66 63 

Lördag 
30 nov 
Kl 11-13 

STORA PRYLBYTARDAGEN -  
En motreaktion på Black Friday är En köpfri dag – i år manifesterar 
vi det genom att arrangera en prylbytardag för allt* och alla! 
Plats: Fridaskolan, Fridasalen  
Ansvarig för program: Susanne Björk, 073-550 21 05 
*) Vilka prylar det gäller kan du läsa på vår hemsida.

mailto:snfvanersborg@gmail.com
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Söndag 
8 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 ute 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  
 

 År 2020 
Torsdag 
6 februari 
kl 18.00 
 

Astronomikväll om asteroider och kometer, och hotet från rymden 
Gunnar Sporrong återkommer till oss med ett föredrag, och efteråt 
går vi ut och tittar med teleskop. Kostnad 50 kr/person från 18 år, 
betalas på plats med swish eller kontant. 
Plats: Fridaskolan, först inomhus och sen utomhus 
Ansvarig för program: Susanne Björk, 073-550 21 05 
 

Tisdag 
10 mars 
kl 18.30-
19.30 för 
medlem- 
mar  

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen 
Kl 19.30 är allmänheten välkommen på föredrag med Mats 
Andersson från Sollebrunn och temat ”Ett år i Risvedens skogs-
reservat, bilder och tankar från mötet med den gamla skogen.”  
Plats: Meddelas senare 
Ansvarig för program: Kim Blomster, 070-223 25 46 
 

Fredag 
20 mars 
från kl 18 
 

Ugglekväll vid Ekebacken, Halleberg 
Håkan Nunstedt börjar med att berättar om ugglor vid kl 18.30, och 
sedan vid 19-tiden går vi iväg och lyssnar. Grillelden brinner. 
Ansvarig för program: Karl-Anders Odelius, tel 070-493 65 71 
 

  
 Studiecirkeln Fixa grejen! – reparera eller skapa något nytt 

Vår studiecirkel i Handla miljövänligt-anda fortsätter och vi ses 
torsdagar på Fridaskolan (slöjdsalarna) som vanligt kl 18-21. 

* 2019: 19 september, 10 oktober, 7 november, 28 november 
* 2020: 23 januari, 13 februari, 5 mars, 2 april, 23 april 

Hör av dig till cirkelledare Susanne Björk om du vill delta! 
073-550 21 05, susanne.bjork@fridaskolan.se 
 

 
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  



 

 

 

 

 

 

GRINNSJÖTORP - historia, kultur och natur 
Grinnsjötorp i naturreservatet Grinnsjö på Hunneberg arrenderas sedan 1992 
gemensamt av föreningarna i Grästorp, Trollhättan och Vänersborg. Vårt mål är 
att återställa och bevara det gamla 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/ 

Vi har alltid öppet hus första söndagen i maj, juni, augusti och september och  
alla medlemmar är välkomna att engagera sig.  
I maj är det fagning (städning) både inomhus och utomhus, i juni firar vi den 
Biologiska Mångfalden Dag och i augusti har vi vår höjdpunkt med Ängens dag med 
gammaldags slåtter med lie. I september är det Svampens dag. Tillsammans skapar vi 
en plats och miljö där både vi medlemmar samt fåglarna, växterna och insekterna 
trivs! 
 
Medlemmar får övernatta i torpet  
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 Grinnsjötorp  
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.  

Välkommen!  

Kontaktperson vid frågor: 
Ann Olsson, 070-340 92 28 
ann@olssonsord.se 

 

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


