
 

 

Anmäl din mejladress! Meddela oss din e-postadress så får du 
information och månadsmejl om kommande aktiviteter direkt i 
din mejlbox. Dessutom hjälper du din förening att minska 
kostnaderna. Mejla till vanersborg@naturskyddsforeningen.se   
 
Kontaktuppgifter till styrelsen finns på webben: 
vanersborg.naturskyddsforeningen.se/styrelsen/ 

Inte medlem?  
Det blir du på naturskyddsforeningen.se/blimedlem 
Eller swisha 295 kr och ditt personnummer till 123 084 5404. 

Vår- och sommarprogram 2021 

VÅRA TORP - historia, kultur och natur 

Hitta till Lillåstugan på Bruksvägen 
Mellan Vänersborg och Vargön finns  
Lillån i ett stadsnära naturområde  
med en mångfald av fåglar och växter.  
Vid Lillåstugan har vi en del av vår  
verksamhet och på torsdagskvällar  
har vi ofta öppet. Välkommen!  

Kontaktperson vid frågor:  
Lave Thorell, 076-220 32 50 

 
 
Hitta till Grinnsjötorp på Hunneberg 
Till naturreservatet Grinnjö och torpet  
tar du dig enklast 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 

 

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

 

mailto:vanersborg@naturskyddsforeningen.se
http://www.naturskyddsforeningen.se/blimedlem


 

Är du frisk är du hjärtligt välkommen att delta på våra aktiviteter! 
Då Coronarestriktioner fortfarande gäller när detta program trycks, 
uppmanar vi dig att stanna hemma vid sjukdomssymptom. 
Tänk på att hålla avstånd till andra deltagare, och tvätta händer och ansikte 
både före och efter vår träff. Var rädd om dig! 
 
 

Fredag 
19 mars 
Från kl 18 

Ugglekväll vid Ekebacken, Halleberg 
Vi tänder grillelden vid kl 18. Håkan Nunstedt börjar 
berätta om ugglor 18.30 och vid 19-tiden går vi iväg för att 
lyssna. OBS, föranmälan till Kalle Odelius, 070-493 65 71 
 

Måndag 
5 april 
kl 11.00 
 

Bygg och sätt upp fågelholk vid Lillån 
Hjälp till att ge fåglarna en ny bostad. Vi bygger 
fågelholkar utomhus vid Lillåstugan, och sätter upp dem. 
OBS, föranmälan till Thomas Ögren, 073-345 66 63 
 

Söndag 
18 april 
kl 07:30 

Cykelutflykt och fågelskådning i Vargön 
Vi stannar till i Björkåsparken, Halleskogen, Skäktefallet, 
Nordkroken och Viksängen för att uppleva fågellivet.  
Ta med matsäck, kikare och kläder efter väder. Vi har två 
matraster. Avfärd från Vänersborgs museum kl 7.30. Vill 
du möta upp i Vargön ses vi framför Villa Björkås kl 08:15.  
OBS, föranmälan till Marta Årnell, 0730-36 77 67, med 
namn och telefonnummer. 
 

Söndag 
25 april 
kl 10.00 
 

Möt våren vid Lillån 
Vi vandrar längs Lillån och spanar efter vårtecken. 
Samling vid Lillåstugan kl 10. Ta med fika! 
Kontaktperson: Lave Thorell, 076-220 32 50 
 

Söndag 
2 maj 
kl 10-15 

Fagning vid Grinnsjötorp 
Välkommen att vårstäda och förbereda för sommarens alla 
aktiviteter i Grinnsjö naturreservat. Ta med egen fika. 
Kontaktperson: Ann Olsson 070 340 92 28 
 

Söndag 
9 maj 
kl 10.00 
 

Heldagsvandring i nya naturreservatet Snappan 
Följ med till Vänersborgs senaste naturreservat på södra 
Kroppefjäll. Kom ihåg att ta med matsäck!  
Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget. Avfärd  
kl 10.00. OBS, föranmälan till Thomas Ögren, 073-345 66 63 
 

  
Foto av rödhake på framsidan: Ingemar Sunnerdahl,  
Naturfotogruppen i Vänersborg 

 

Lördag 
22 maj 
kl 10.00 

Kom och fira Den Biologiska Mångfaldens dag vid Lillån  
Vi vandrar längs Lillån och fokuserar på träden i området. 
Vid Lillåstugan har vi aktiviteter för hela familjen. 
Samling vid Lillåstugan kl 10. 
Kontaktperson: Lave Thorell, 076-220 32 50 
 

Söndag 
30 maj 
Kl 10-15 

Njut av försommaren vid Grinnsjötorp  
Vi firar Den Biologiska Mångfaldens Dag en gång till och 
bjuder besökare på guidning i mångfalden. Ordnade 
aktiviteter kl 11-14. Ta med egen fika. 
Kontaktperson: Ann Olsson, 070-340 92 28 
 

Lördag 
5 juni 
kl 21.00 

Cykelutflykt och fågelskådning Vassbotten runt 
Det är naturnatta och vi cyklar runt Vassbotten och stannar 
till vid Brätteviken och Nygårdsängen för att uppleva 
försommarens fåglar. Ta med fika, kikare och kläder efter 
väder. Avfärd från Resecentrum, cykelgaraget kl 21.00. 
OBS, föranmälan till Marta Årnell, 0730-36 77 67, med  
namn och telefonnummer. 
 

Söndag 
20 juni 
kl 10.00 
 

De Vilda Blommornas Dag – blomstervandring vid Lillån 
Samling vid Lillåstugan kl 10.00 och vi vandrar i Lillån-
området i 2-3 timmar. Kom ihåg att ta med fika! 
Kontaktperson: Stefan Hult, 072-579 25 25 
 

Söndag 
29 augusti 
kl 08.30 

Fågelutflykt till Vänersnäs 
Vi åker till Frugården och går 1 km till fågeltornet vid 
Sandbetet, som är en fin rastplats för våtmarksfåglar. Där 
kan vi få se flera arter av änder, vadare och rovfåglar, 
exempelvis havsörn och lärkfalk. 
Samling vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget för avfärd kl 
8.30. Åter vid kl 13. Kom ihåg att ta med fika.  
OBS, föranmälan till Stefan Hult, 072-579 25 25 senast 27/8. 
 

  

  

  

Vi planerar löpande fler programaktiviteter, så  
håll utkik på vår Facebooksida och hemsida 
www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se 

 


