
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 enkelt på naturskyddsforeningen.se/blimedlem  
Eller swisha 360 kr och ditt personnummer till 123 084 5404.

Programaktiviteter
september 2022 – mars 2023

Lillåstugan på Bruksvägen 18 mellan Vänersborg och Vargön 
Torsdagskvällar kl 16-19 under mars 5ll 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 5ll nya ak5viteter? Hör av dig! 
Kontaktperson: Lave Thorell, 0762-20 32 50 

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

Grinnsjötorp på Hunneberg i Grinnsjö naturreservat 
Ända sedan 1992 har Naturskyddsföreningarna i Vänersborg, TrollhäPan och 
Grästorp arrenderat torpet i Grinnsjö naturreservat. Tillsammans tar vi eP 
stort ansvar för aP 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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Under hösten kommer naturfotogruppen att ha en utställning, tid och plats 
är ännu inte klart, håll utkik på hemsidan.

Lördag 
17 september
11.00

Skräpplockardag Vi är med i Håll Sverige Rent-dagen och 
samlas utanför PostNord på Parallellgatan 58 kl 11.00 och går 
sedan gemensamt till Holmängen. Vi delar upp oss i 
skräpsamlargrupper, ta med handskar. Ta gärna med fika.

Torsdag 
29 september
18.00 -21.00

Studiecirkel ”Fixa Grejen” startar för hösten och fortsätter var 
tredje torsdag den 20/10, 10/11 och 1/12. Vi samlas i 
Fridaskolans slöjdsalar, när vi fikat och pratat en stund tipsa 
varandra och lagar och gör nytt för att ta till vara på det vi har. 
Både textilt, trä och metall.

Fredag 
30 september 
till söndag 
2 oktober

Höstkonferens på Lundsbrunn  Höstens kretskonferens har 
fokus på hållbart jordbruk, matförsörjning och föreningsfrågor.
Konferensen hålls på Lundsbrunns Resort. Sista 
anmälningsdag är den 11september.

1-2 oktober Hållbarhetsveckan i Vänersborg och Miljövänliga veckan 
startar
Vi syns på Nuntorpdagarna där vi presenterar föreningen och 
pratar om ekofrukost.

Tisdag 
4 oktober
10.00 - 14.00

Vandring Kroppefjäll Vi åker till vårt fina, stora naturområde 
Kroppefjäll. Kroppefjällsleden som totalt omfattar 54 km hade 
invigning i juni i år. Thomas Ögren som är vår guide väljer ut en 
fin slinga på 5-7 km åt oss. Vandringen är lätt till medelsvår och 
går i normal skogsterräng. Samling vid stationen i Thn 10.00 för 
samåkning och på parkeringen vid Dalaborgsparken ca 10.10 
Vi räknar med att vara tillbaka ca 14.00
Ett samarrangemang med Trollhättans Naturskyddsförening.

Lördag 
8 oktober 
10.00–14.00

Klädbytardag  Vi avslutar miljövänliga veckan med en 
klädbytardag på Fridaskolan, i samarbete med Timjans 
fritidsgård. Inlämning av kläder under veckan på Röda korsets 
hus, ingång från Edsgatan. 

Lördag 
8 oktober
15.00 - ca 18

Svampexkursion i Trollhättan Tillsammans med 
svampexperten Mikael Jeppson promenerar vi runt Fristorps 
Gransjö på Hunneberg på upptäcktsfärd i svamparnas rike. Vi 
tittar på alla svampar, både ätliga och oätliga, men äter vår 
medhavda matsäck. 

Kontaktperson : Thorulf Lundqvist tel 0764267809 Ett 
samarrangemang med Trollhättans Naturskyddsförening.

Söndag
16 oktober
11.00 - 14.00

Moss och lavexkursion Tillsammans med Stefan Hult beger 
vi oss till Hunnegården ovanför skidstugan i Vänersborg och 
besöker ett område som är rikt på mossor och lavar.  
Vi samlas vid Dalaborgsparken klockan 11.00

Torsdag 
3 november
16.00-20.00

Talgbollstillverkning i Lillåstugan - vi tillverkar talgbollar till 
fågelmatningen med start klockan 16 och håller på till ungefär 
20.00 Välkommen att titta in och vara med. 

Söndag
4 december
kl 10.30

Adventsvandring till Grinnsjötorp
Traditionell adventsvandring som avslutas med att vi bjuder på 
glögg och pepparkakor invid elden vid Grinnsjötorpet. Det går 
fint att  ta med eget att grilla. Samling vid Prästeklev/
vägbommen kl 10.30.

Lördag
10 december
16.00

Light for defenders 
Vänersborgs centrum, plats meddelas på hemsidan.

2023

Söndag
29 januari
kl 10.00 - 12.00

Vinterfågelmatning vid Lillåstugan 
Vi samlas vid fågelmatningen, Lillåstugan, och lär mer om 
fåglar och fågelmatning. Ny guidning varje halvtimma. 
Fågelräkning sker i ett samarbete med BirdLife. Tag gärna 
med egen fika.

Mars
dag  och plats 
ej fastställd
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 
kommer i början av 2023.

Fler programaktiviteter kan tillkomma, så håll alltid utkik i kalendern på vår 
hemsida 

Där finns även mer information om aktivisterna i programmet. 
Vi finns även på Facebook.

Du kan också höra av dig till Thomas Ögren 073-345 66 63 eller 
Susanne Björk 0735 - 502105 för information om aktiviteterna.
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