
Program Hösten – Vintern 2017
Kontakt Trollhättans Naturskyddsförening
Ordförande Thorulf Lundqvist tfn 076-426 78 09
Fågelansvarig Bernt Björk tfn 072-339 51 11
Natursnokarna Kaisa Ellström tfn 070-391 03 41
Grinnsjötorpet Lage Rylander tfn 070-646 09 11
Hemsidan: www.trollhattan.naturskyddsforeningen.se
Facebook: www.facebook.com/trollhattan.naturskyddsforeningen
Epost: naturskyddsforeningtrollhattan@gmail.com

Samverkanspart och medarrangör till våra aktiviteter.

Trollhättan

GRINNSJÖ
Grinnsjö är vårt torp på Hunneberg som vi förvaltar tillsammans med Vänersborgs 
Naturskyddsförening. Det öppna landskap med fagra blomsterängar som möter oss 
vid Grinnsjö idag, kan ge en blick till hur det såg ut för drygt 300 år sedan. Floran får 
en fristad som det moderna skogsbruket inte ger. Den artrika ängen är en oas i det 
mörka skogslandskapet.

Första söndagen i maj, juni och september har Naturskyddsföreningen öppet hus på 
Grinnsjö. Vi ordnar olika aktiviteter för hela familjen, grillelden brinner och kaffepannan 
står på spisen. Andra söndagen i augusti är det Ängens dag. Då slår vi ängarna runt 
torpet med lie på gammaldags vis. 

Hitta hit: Grinnsjö ligger på södra sidan av Hunneberg. Du tar dig lättast hit från Västra 
Tunhem. Vid prästgården går Prästeklevsvägen upp på Hunneberg. Bilar parkeras vid 
bommen och sedan blir det en trevlig promenad på ca 1,7 km fram till torpet, barn-
vagnsvänligt.

Kontakt Grinnsjögruppen, Lage Rylander 0706-46 09 11

Stensopp (Karl Johan), Boletus edulis.
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Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

16/9
Kl. 10.00-14.00
Väne-Åsaka

Skogsdag
Naturskyddsföreningen och Södra 
Skogsägarna inbjuder till dialog 
om naturvård och skogsproduktion 
hos Hans och Henrik Karlsson på 
Björnspjutet i Väne Åsaka. Samling 
på Kavlegården vid Hullsjön kl.10 
för samåkning. Vi bjuder på korv och 
dricka. Ta med eget kaffe. Anmäl er 
gärna så vi kan beräkna förtäring.

Hans Karlsson 
0708-625590

4/10
Kl. 18.30-20.30
Plats: Valkyrian, 
Skoftebyn

Invasiva arter
Lupin, jätteloka och mårdhund. 
Invasiva arter är främmande växter 
och djur som ställer till oreda i vår 
svenska natur, genom att konkurrera 
ut de naturligt förekommande arterna. 
Om detta berättar Anders Bohlin

Bernt Björk 
0723-395111

8/10
Kl. 11.00-13.00
Skoftebyskolan

Natursnokarna – Slättbergen
Nu ska vi titta på slättbergen och vara 
konstnärer i Eriksroparken. Lek och 
fika blir det med också.
Har vi tur hittar vi svamp att plocka 
och lära oss om. Vi möts på Skofteby-
skolans parkering.     

Kaisa Ellström 
0703910341

14/10
Kl. 11.00-13.00
Lextorpskogen 
(Samling 
Apollofjärilens buss-
hållplats)

Svamp i stadsnära natur
Tillsammans med Anita Stridvall letar 
vi svamp i Lextorpskogen. Vi upple-
ver tätortsnära natur och lär oss om 
svampar, mossor och lavar och deras 
roll i skogens ekosystem. Samling 
vid Apolllofjärilens busshållplats. Vi 
uppmanar alla att åka kollektiv (buss 
24 mot Lextorp) då möjligheten till 
parkering är begränsad.

Thorulf Lundqvist 
0764-267809

Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

18/10
Kl. 19.00-21.00
Magnus Åbergs-
gymnasiet Aulan
Inträde: 50 kr

Grismanifestet – teater
Teaterföreställningen Grismanifestet 
handlar om en kvinna som inte står 
ut med att passivt titta på medan 
mänskligheten som kollektiv gör sitt 
bästa för att förstöra klimatet och 
förorena natur och miljö. Med kom-
plexa, hisnande och ibland ursinniga 
bilder, skildrar pjäsen den våldsamma 
krocken mellan natur och kultur.

Thorulf Lundqvist 
0764-267809

8/11 
Kl. 18.30  - 20.30
Plats: Se annons 
7dagar, hemsida 
och facebook

Jordens WEB
Hur det myllrande livet i marken 
samverkar under våra fötter och är 
förutsättningen för allt liv.  Göran 
Sjöberg berättar om hur det moderna 
jordbruket tar livet av det mesta som 
lever i humuslagren. Mikael Rokvist  
med 20 års erfarenhet av permakultur  
visar hur vi kan återställa livet.

Göran Sjöberg 
0705- 878233
Mikael Rokvist 
0704-282050

20/11
Kl. 18.30
Stadsbiblioteket
Trollhättan.
Samarrangemang 
med :

Matsvinn med Andreas Jacobsson
Cirka en halv miljon ton ätbar mat 
och dryck slängs i sopor och hälls ut 
i avlopp i svenska hushåll varje år. 
Det innebär att drygt 50 kilo mat och 
dryck per person kastas i onödan, 
något som också påverkar miljön.
Andreas Jakobsson är författare, 
journalist och dumpstrare med 
matsvinn som specialområde och 
har skrivit boken ”Svinnlandet”.  

Eira Högforsen

29/11
18.30-20.30
Plats: Se annons 
7dagar, hemsida och 
facebook

Blommornas kväll
I år har blommornas kväll julen som 
tema. Anders & Karin visar och  pra-
tar om blommor, frukter och kryddor 
som vi gärna vill ha på julbordet. Du 
får också gärna ta med dig max 7 
bilder (på ett USB) av blommor som 
du vill veta namnen på. Vi hjälps åt 
att artbestämma dem. 

Bernt Björk
0723-395111

7/2 2018
18.30-20.30
Plats: Se annons

Fåglarnas Kväll
Som traditionen bjuder är första 
onsdagen i februari en kväll där våra 
bevingade vänner står i fokus. 

Thorulf Lundqvist
0764-267809
Bernt Björk
0723-395111


