
 

 

Meddela oss din e-postadress så får du våra program 
och nyhetsbrev digitalt – snabbare, miljövänligare och 
mer kostnadseffektivt för din förening! Mejla din 
anmälan till oss på snfvanersborg@gmail.com 

Få koll på din förening och vår verksamhet på  
www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se 
och på Facebook.  
Vi behöver fler medlemmar! Miljön och framtida 
Vänersborgare behöver fler engagerade människor.  
Häng med och bli medlem enkelt på 
www.naturskyddsforeningen.se/blimedlem  

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.  

Vi har alltid öppet hus första söndagen i maj, juni, augusti och 
september och alla medlemmar är välkomna att engagera sig.  
Läs mer om vårt arbete och aktiviteter på 
vanersborg.naturskyddsforeningen.se/torpet-grinnsjo/ 
 
Kontaktperson vid frågor:  
Ann Olsson 
Samordnare i verksamhetsgruppen 
070-340 92 28, ann@olssonsord.se 

 
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!  

 

http://www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se/


 

Lördag 
19 sept 
kl 9.00 

Vandring på Kroppefjäll till Svingsjön 
Vi går cirka 6 kilometer i medelsvår terräng, lätt kuperat.   
Ta med matsäck. Vi är tillbaka i Vänersborg på eftermiddagen. 
OBS! Föranmälan till Thomas senast torsdag 17 sept. 
Samling vid Huvudnäsaulan för gemensam avfärd kl 9.00.  
Kontaktperson: Thomas Ögren, 073-345 66 63 
 

Torsdag 
24 sept 
Kl 16-18 

Välkommen på öppet hus i Lillåstugan 
Vi bjuder på kaffe och informerar om våra vandringar, 
studiecirklar och andra aktiviteter för gammal och ung. 
Samarbete sökes med skolor, föreningar och företag. 
För barnen: Gissa fågeln och få en medalj!  
Kontaktperson: Lave Thorell, 076-220 32 50 
 

Lördag 
26 sept -  
söndag 
4 oktober 
 

Miljövänliga veckan – Länge leve prylarna! 
Under vecka 40 ska vi inspireras till att ta hand om våra saker 
för att minska konsumtionen av nya prylar. Det gör vi genom 
att fixa, laga, vårda, byta, låna och hyra ut våra ägodelar. 
Info på: www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan 
Kontaktperson: Susanne Björk, 073-550 21 05 
 

Söndag 
4 oktober 
kl 10.00 

Höstvandring längs med Lillån, Önafors 
Vi går norrut till Vänern på ena sidan ån, och sedan hela östra 
sidan tillbaka förbi Önafors. Vandringen tar cirka 2,5 i bitvis 
svår terräng. Bra skor/stövlar och stav(ar) rekommenderas.  
Samling vid Lillåstugan för gemensam ”avgång” kl 10.00 
Kontaktperson o guide: Lave Thorell, 076-220 32 50  
(föranmälan önskas) 
 

Lördag 
17 oktober 
kl 10-12 

Skräpplockardag vid Lillån/Önafors 
Familjedag där vi samlar skräp. Som avslutning samlas vi vid 
vindskyddet och grillar/fikar samt pratar om naturvård. Ta med 
egen mat, och gärna egna handskar. 
Samling vid Lillåstugan och skräpplockarstart kl 10.00. 
Kontaktperson: Lave Thorell, 076-220 32 50 
 

Söndag  
25 oktober 
kl 11-13 

Lav- och mossutflykt i Dalbobergen 
Är du nyfiken på lavar och mossor? Följ med oss på vår utflykt 
för nybörjare. Vi går i cirka 2 timmar, ta med fika. 
Samling vid Dalbostugan för gemensam ”avgång” kl 11.00. 
Kontaktperson: Birgitta Gelang 070 281 61 46 
 

  
 

En vardag-
kväll i 
november 
 

Höstkampanj om ”Levande skogar”  
Riksorganisationen Naturskyddsföreningen fokuserar på 
skogen 30/9 – 13/11, så vi planerar att ha ett föredrag med detta 
tema en kväll i november. Håll utkik på våra webbsidor! 
Plats: meddelas senare 
Kontaktperson: Ann Olsson, tel 070-340 92 28 
 

Söndag 
6 dec 
kl 10.30 

Adventsvandring till Grinnsjötorp 
Traditionell adventsvandring som avslutas med gemensam fika 
utomhus. Vi bjuder på kaffe, glögg och pepparkakor. Grillelden 
brinner också.  
Samling vid Prästeklev/vägbommen kl 10.30 
Kontaktperson: Kalle Odelius, 070-493 65 71 
 

 2021 
 

Söndag 
31 jan 
kl 11-13 

Vinterfågelmatning vid Lillåstugan 
Vi ser vilka fåglar som kommer till föreningens fågelmat-
station vid Lillåstugan. Ta med egen fika.  
Kontaktperson: Marta Årnell, 0730-36 77 67 
 

En vardag-
kväll i 
mars 
kl 18.30 
 

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen 
I sedvanlig ordning har vi vår årsstämma för alla Vänersborgs-
medlemmar i mars månad. Efter stämman bjuder vi in 
allmänheten till ett föredrag. 
Plats och föredragshållare meddelas senare. 
Kontaktperson: Ordförande Kim Blomster, 070-223 25 46 
 

En fredag- 
kväll i 
mars 
från kl 18 

Ugglekväll vid Ekebacken, Halleberg 
Vi planerar att traditionsenligt bjuda på ugglekväll i mars där vi 
tänder grillelden vid 18-tiden. Mer info kommer framöver. 
Kontaktperson: Karl-Anders Odelius, tel 070-493 65 71 
 

 
 
 
Våra aktiviteter arrangerar vi  
tillsammans med vårt studieförbund  
Studiefrämjandet Fyrbodal 
Residensg. 7 i Vänersborg, tel 0521-121 20 
 

 


