
VÅRA TORP - historia, kultur och natur 

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 360 kr och ditt personnummer till 123 084 5404. 
 

Vår- och sommarprogram 2022 

Lillåstugan på Bruksvägen 18 mellan Vänersborg och Vargön 
Torsdagskvällar kl 16-19 under mars till september 2022 har stuggruppen 
som regel öppet hus. Då jobbar vi med underhåll av det gamla torpet och 
tomten, samt tänder gärna en brasa vid å-kröken bakom stugan. 
Vill du vara med i stuggruppen och medverka till nya aktiviteter? Hör av dig! 
Kontaktperson: Lave Thorell, 0762-20 32 50 

Här kan du läsa mer om Lillåstugan och se en film där Lave berättar om 
torpets historia www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se/vara-
torp/lillastugan/ 
  

     
 
Grinnsjötorp på Hunneberg i Grinnsjö naturreservat 
Ända sedan 1992 har Naturskyddsföreningarna i Vänersborg, Trollhättan 
och Grästorp arrenderat torpet i Grinnsjö naturreservat. Tillsammans tar vi 
ett stort ansvar för att sköta och bevara både natur- och kulturmiljön. 

Till naturreservatet Grinnjö och torpet tar du dig enklast via Västra Tunhem 
och uppför Prästeklev, där du kan parkera bilen. Från vägbommen är det en 
1700 meter barnvagnsvänlig promenad som tar cirka 20 minuter. 
Kontaktperson vid frågor: Ann Olsson 070-340 92 28, ann@olssonsord.se 

Här kan du läsa mer om Grinnsjö och vårt arbete där, samt se 
vägbeskrivning. www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se/vara-
torp/torpet-grinnsjo/ 

Våra aktiviteter arrangerar vi tillsammans med 
vårt studieförbund Studiefrämjandet Fyrbodal. 
Residensgatan 7 i Vänersborg, tel 0521-121 20 
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Vi planerar löpande fler programaktiviteter, så  
håll utkik på vår Facebooksida och i kalendern på 

www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se 
 

Tisdag 
15 mars 
kl 18.30 
för 
medlem 

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen 
Årsstämma för alla Vänersborgsmedlemmar. Handlingar finns på 
www.vanersborg.naturskyddsforeningen.se och på plats. 
Plats: Vänersborgs museum. Ingen föranmälan behövs. 
Kontaktperson: Kim Blomster, 070-223 25 46 
Vi tar emot kläder till Klädbytardagen vid stämma & föredrag! 
 

Tisdag 
15 mars 
kl 19.30 
för all- 
mänhet 

Föredrag om hållbart skogsbruk med Ola Engelmark 
Ola berättar om det långsiktiga skogsbruket där biologisk mångfald 
och sociala värden finns kvar, och där skogen är en del av 
klimatarbetet. Entré 50 kr (swish eller kontant) på plats. 
Plats: Vänersborgs museum. Ingen föranmälan behövs. 
Kontaktperson: Ann Olsson, 070-340 92 28 
 

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 i väg för att lyssna. 
Kontaktperson: Kalle Odelius, 070-493 65 71 
 

Söndag 
27 mars 
kl 10-14 
 

Klädbytardag på Fridaskolan – ny dag, nytt upplägg 
Från kl 10.00 – 12 kan du lämna in kläder du vill byta bort. 
Från kl 12.00 släpper vi in alla som vill ”köpa” kläder. 
Plats: Fridasalen, skolans gavel närmast Lidl 
Kontaktperson: Susanne Björk, 073-550 21 05 
 

Söndag 
3 april 
kl 10-14 
 

Medlemsmöte i Risveden – skogsvandring och utomhuslunch 
Risvedengrupper bjuder in medlemmar till upplevelser i skyddade 
skogsområden. Guidning och vegetarisk vildmarkslunch ingår. 
Anmälan via sms till Barbara Sandell, 070-349 00 93 före 28 mars. 
 

Söndag 
10 april 
kl 10-13 
 

Vårutflykt till Hunnegården, norr om Skidstugan 
Lär dig mer om lavar och mossor. Samling vid Dalboparkens 
parkering kl 10 för samåkning. Kläder efter väder och kom ihåg att 
ta med matsäck. Vi är tillbaka senast kl 13. 
Kontaktperson: Stefan Hult, 072-579 25 25 
 

Lördag 
23 april 
kl 9.30 
 

Länsförbundsstämma i Od, Herrljunga 
Alla medlemmar är välkomna. Samling vid Crea Diem Bokcafé i Od. 
Stämman börjar kl 10.00. Sopplunch och sen utflykt till Molla 
bokskog med guiden Örjan Hill. Vandring på stigar i lugnt tempo. 
Anmälan via sms till Barbara Sandell, 070-349 00 93 före 18 april. 
 

  

 

Söndag 
24 april 
kl 11-14 

Fagning vid Grinnsjötorp - vårstädning 
Vi förbereder ängarna runt huset för kommande växtsäsong 
och räfsar bort gamla löv, kvistar och mossa. Bästa krattan 
koras! Grillelden brinner och kaffepannan står på spisen.  
Kontaktperson: Henrik Karlsson, 070-299 06 76 
 

Söndag 
22 maj 
kl 10.00 
 

Vandring i Lillånområdet på den Biologiska Mångfaldens Dag  
Vi har öppet i stugan. Lär dig mer om Operation: Rädda bina 
och testa dina kunskaper om olika växter och djur. 
Samling vid Lillåstugan kl 10 för de som vill vandra. 
Kontaktperson: Lave Thorell, 0762-20 32 50 
 

Söndag 
5 juni 
Kl 11-14 

Njut av försommaren vid Grinnsjötorp – ängarna i full blom 
Vi firar Den Biologiska Mångfaldens Dag en gång till och bjuder 
besökare på guidning bland ängsväxterna. Grillelden brinner 
och kaffepannan står på spisen.  
Kontaktperson: Ann Olsson, 070-340 92 28 
 

Söndag 
19 juni 
kl 10.00 

Studiebesök hos Engsro vid Evenstorps gård i Brålanda 
Vi hälsar på David Geets småskaliga jordbruk och får lära oss 
om böndernas samspel med den omgivande ekologin. Samling 
vid Huvudnäsaulan, Östra Plantaget, för samåkning och avfärd 
kl 10.00. Max 15 deltagare, föranmälan till Kim senast 15 juni. 
(tel/sms). Kontaktperson: Kim Blomster, 070-223 25 46 
 

Söndag 
19 juni 
kl 10-13 
 

De Vilda Blommornas Dag vid Brinkebergskulle 
Samling vid slussparkeringen kl 10.00. Vi vandrar i området och 
letar växter. Kom ihåg att ta med fika! 
Kontaktperson: Stefan Hult, 072-579 25 25 
 

Söndag  
7 aug 
kl 10-15 

Ängens dag vid Grinnsjötorp – slåtter med lie 
Varje år slår vi ängarna runt huset med lie för att gynna värde-
fulla växter som trivs på näringsfattiga marker.  Lie och kratta 
finns att låna. Som tack bjuder vi på sill & potatis till lunch. 
Kontaktperson: Bernt Björk, 072-339 51 11 
 

Söndag 
4 sept 
kl 11-14 

Svampens dag vid Grinnsjötorp 
Svamputställning och svampexperter på plats. Ta med dig 
svamp du vill veta mer om. Grillelden brinner och kaffepannan 
står på spisen. Kontaktperson: Ingela Lidvall, 073-649 97 09 
 

Lördag 
17 sept 
Kl 11-13 
 

Håll Sverige Rent-dagen i Vänersborg 
Vi samlas utanför PostNord på Parallellgatan 58 kl 11 och går 
sedan gemensamt till Holmängen. Vi delar upp oss i skräp-
samlargrupper, ta med handskar. Grillelden klar kl 12.30. 
Kontaktperson: Marta Årnell, 0730-367767 
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