
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

Program 2023
Vår - sommar

Våra torp

Lillåstugan på Bruksvägen 18 mellan Vänersborg och Vargön
Torsdagskvällar kl 16-19 under mars till september 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 """#$%&'()*+(,#&%-.()/011)2+('&3&,'&#)'4$%(%5-+(64
7377%)-.,%&4

!!!!

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. """#$%&'()*+(,#&%-.()/011)2+('&3&,'&#)'4$%(%5-+(64
-+(6'-5,(3&&)8+4

Våra aktiviteter arrangerar vi tillsammans med vårt 
studieförbund Studiefrämjandet Fyrbodal.
Residensgatan 7 i Vänersborg, tel 0521-121 20
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Torsdag 
9 februari
18.00 -21.00

Studiecirkel ”Fixa Grejen” startar för våren.
Vi samlas i Fridaskolans slöjdsalar, fikar och tipsar varandra om 
lagning och hur man kan ta tillvara på det vi har. Både textilt, trä och 
metall. Övriga kvällar är 2/3 och 23/3.  

Tisdag
21 februari
18.00 - ca 19.30

Besök på Torpa kretsloppspark 
Vi blir guidade i återvinning och får en titt på hur soptunnorna och 
sorteringen kommer att fungera i framtiden. Föranmälan på hemsidan 
eller 0733-456663

Lördag 
11 mars

Energimässa i Herrljunga 
Ta tåget till Herrljunga och besök Mässan som anordnas av 
Herrljungakretsen. Exempel på avgång 9.42 från Vänersborg. Tågresa 
35kr  www.herrljunga.naturskyddsforeningen.se 

Tisdag 
14 mars
18.00

Föreningsstämma för Vänersborgskretsen på biblioteket
Efter årsmötet bjuder vi in allmänheten till ett föredrag med Martin 
Jentzen som har skrivit boken ”Skogspraktikan”. Han kommer att prata 
om ett hållbart naturnära skogsbruk och skogens ekologi. Välkomna!

Fredag 
17 mars
18.00 

Ugglekväll på Halleberg
Sedvanlig kväll när vi träffas vid Ekebacken på Halleberg. Håkan 
Nunstedt berättar om ugglor. Grillelden brinner från klockan 17. När 
solen gått ner går vi och lyssnar vi på ugglorna. Info Kalle Odelius 
0704-93 65 71

Tisdag 
11 april
11.00 - ca 14

Vandring - Björkås trappor  
I den första i en serie av dagtidsvandringar tillsammans med 
Trollhättekretsen går vi via Björkås trappor upp på Halleberg och 
hoppas på en rik vårblommning. Kontakta Thomas Ögren, 073-345 66 
63,  för information om mötesplats och samåkning.

Onsdag
19 april
18.00 - ca 19.30

Hemester - kom och inspireras av utflyktsmål i Dalsland.
Roger Olsson, som skrivit boken Natur i Dalsland, berättar om
pärlor att besöka. Lars Eric Fjellman, som är en av fotograferna
till boken, kommer och visar bilder. Vänersborgs bibliotek

Lördag 
22 april
10.00–13.00

Klädbytardag  på biblioteket
Vårens klädbytardag blir på biblioteket i samarbete med Timjans 
fritidsgård. För information om inlämning, se hemsidan. Har du frågor 
ring Britt-Mari Karlsson 0702 - 69 74 88

Söndag 
7 maj
11.00 - 14.00

Fagning på Grinnsjötorp
Vi förbereder ängarna runt huset för kommande växtsäsong genom att 
räfsa bort gamla löv, kvistar och mossa. Grillelden brinner och 
kaffepannan står på spisen.

Tisdag 
9 maj
11.00 - ca 14

Vandring Hallesnipen
Vi gör en vandring på norra delen av Halleberg - Hallesnipen som är 
särskilt intressant ur geologisk synvinkel. Info Thomas 073-345 66 63.

Onsdag
10 maj
17-20

Möt en forskare
I Väne Ryr pågår ett forskningsprojekt där man återväter en våtmark 
och mäter växthusgaser. Detta gör man för att minska klimatpåverkan. 
Forskningsledare Åsa Kasimir från Göteborgs universitet berättar om 
sin forskning och guidar oss. Föranmälan Thomas 073-345 66 63. 

Tisdag
23 maj  
11.00 - ca 14

Vandring - Levene Äng
Levene äng är ett naturreservat strax utanför Vara. Naturreservatet är 
en slåtteräng som sköts genom röjning, slåtter och lövtäckt och 
därefter betning. Info Thomas 073-345 66 63.

Lördag
27 maj
10.00-13 00

Medlemsdag på Grinnsjö i samarbete med länsförbundet 
En dag när du kan träffa medlemmar från andra kretsar och utbyta 
erfarenheter.  Vi firar biologiska mångfaldens dag med föredrag, 
exkursioner och vandring i reservatet. Vi bjuder på lunch. Föranmälan 
om du vill ha lunch på hemsidan eller till Thorulf 0764 - 26 78 09 
senast 21/5.

Tisdag
13 juni 
11.00 - ca 14

Orkidévandring - Ryrhalvöns naturreservat 
Vi åker till Ryrs naturreservat norr om Mellerud. Thomas guidar oss 
bland orkidéer och andra rara växter som finns där. Info Thomas 
073-345 66 63.

Lördag - söndag 
8-9 juli
12.00 -12.00

Bioblitz på Grinnsjötorp
Kom med och upptäck den bilogiska mångfalden. Under 24 timmat 
tittar vi på allt från växter och småkryp till fåglar och däggdjur. 
Välkommen när du vill under dygnet, ta med sovsäck om du vill ta en 
tupplur. Håll utkik på hemsidan. Info Thorulf 0764 - 26 78 09.

Söndag 
6 augusti
10.00 - 15.00

Slåtter på Grinnsjö 
Varje år slår vi ängarna runt huset med lie för att gynna de värdefulla 
växter som trivs bättre på näringsfattiga marker.
Välkommen att delta. Erfarna liemän och liekvinnor visar hur det går 
till och hur slipstenen ska dras. Lie och kratta finns att låna. 
Sill och potatis till slåtterfolket!

Söndag
3 september
11.00 - 14.00

Svampens dag på Grinnsjö
Svamputställning och svampexperter på plats. Ta med dig svamp du 
hittar och få den artbestämnd.
Grillelden brinner och kaffepannan står på spisen.

Mer information om aktiviteterna i programmet och vem som ansvarar för 
respektive aktivitet finns på hemsidan, där kan du också  anmäla dig till de 

aktiviteter som kräver föranmälan. Är det något du undrar, ring Susanne Björk 
0735-50 21 05 eller Thomas Ögren 073-345 66 63

Det kan även dyka upp fler programaktiviteter, håll utkik i kalendern på hemsidan.
Vi finns även på Facebook.

http://www.herrljunga.naturskyddsforeningen.se



