
 

 

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 enkelt på naturskyddsforeningen.se/blimedlem 
Eller swisha 295 kr och ditt personnummer till 123 084 5404. 

Programaktiviteter 
oktober 2021 – mars 2022 

VÅRA TORP - historia, kultur och natur 

Hitta till Lillåstugan på Bruksvägen 
Mellan Vänersborg och Vargön finns  
Lillån, 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: Lave Thorell,  
076-220 32 50 

Hitta till Grinnsjötorp på Hunneberg 
Till naturreservatet Grinnsjö och torpet  
tar du dig enklast via Prästeklev, där  
du kan parkera bilen. Från bommen är  
det en 1700 m barnvagnsvänlig  
promenad som tar cirka 20 minuter.  
Kom med och delta i verksamheten på 
torpet – snickra, hugga ved, elda i spisen 
för kaffekok med mera. Hör av dig! 
Vi har nu hyreskontrakt på minst 3 år.  

Kontaktperson: 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 
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Fler programaktiviteter kan tillkomma, så  
håll alltid utkik i kalendern på vår hemsida 
www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se 

Vi finns även på Facebook. 
 

  

Lördag 
2/10 - 
söndag 
10/10 
 

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. I år är fokus på våra möbler. Läs mer på webbsidor: 
https://vanersborg.naturskyddsforeningen.se/ och 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/miljovanliga-
veckan/ Se en massa tips på www.fixagrejen.nu ! 
 

Lö - sö 
16-17 
oktober 
kl 10-17 
båda 
dagarna 

Hållbarhetsveckan – invigningshelg på Nuntorp 
Vi är med på invigningen av Vänersborgs hållbarhetsvecka! 
Då berättar vi om Vänersborgskretsens verksamhet och fokus 
på miljönyttan med ekologisk jordbruk och mat. #byttilleko 
Plats: utställningshall vid Nuntorp/Gröna klustret, Brålanda 
Kontaktperson: Kim Blomster, 070-223 25 46 
 

Söndag 
31 oktober 
kl 10.30 

Vandring vid Lillån för hela familjen 
Känner du igen trädens stammar? Vilka löv hittar vi på 
marken? Kom och lär er mer om träd runt Lillån. Grillelden 
vid Höljet brinner också, så ta med eget att grilla. Samling vid 
Lillåstugan kl 10.30. OBS, tänk på omställt till vintertid. 
Kontaktperson: Lave Thorell, 076-220 32 50 
 

Tis-fre 
2-5 nov 
kl 12-15 
 

Höstlovsmys vid Lillåstugan – gör egna talgbollar 
Under höstlovet vecka 44 har vi öppet i Lillåstugan på dagtid. 
När det blir kallt behöver fåglarna energi att äta, så kom och 
hjälp oss att göra talgbollar att hänga upp i träden. Både barn 
och vuxna är välkomna så klart. Ta med fika! 
Kontaktperson: Lave Thorell, 076-220 32 50 
 
 

  

Foto på framsidan av strömstare vid Lillån: Jürgen Socha,  
Naturfotogruppen i Vänersborg 
 

 

Söndag 
5 dec 
kl 10.30 

Adventsvandring till Grinnsjötorp 
Traditionell adventsvandring som avslutas med gemensam 
fika. Vi bjuder på kaffe, glögg och pepparkakor. Grillelden 
brinner också, så ta med eget att grilla. Samling vid 
Prästeklev/vägbommen kl 10.30. 
Kontaktperson: Thomas Ögren, 073-345 66 63 
 

 2022 
 

Söndag 
30 januari 
kl 10.00 

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 
 

Tisdag 
15 mars 
kl 18.30 
 

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen 
I sedvanlig ordning har vi vår årsstämma för alla 
Vänersborgsmedlemmar i mars månad. Efter stämman, 
kl 19.30, bjuder vi in allmänheten till ett föredrag. Mer 
information om föredraget kommer i början av 2022. 
 

Vi vill gärna ha kontakt med dig som är intresserad av att 
engagera dig i styrelsearbete eller valberedning. Hör av dig till 
ordförande Kim som berättar mer om vad det innebär. 
Information finns även på föreningens medlemsforum: 
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/kretshandbok/ 
 

Plats för stämma och föredrag: meddelas senare 
Kontaktperson: Kim Blomster, 070-223 25 46 
 

Fredag 
25 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. 
Kontaktperson: Kalle Odelius, 070-493 65 71 
 

  

Anmäl din mejladress!  
Meddela oss din e-postadress så får du information och månadsmejl 

om kommande aktiviteter direkt i din mejlbox.  
Mejla till vanersborg@naturskyddsforeningen.se   

Tack för att du hjälper din förening att spara på kostnaderna! 
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