
Program  2016 

FEBRUARI

Fåglarnas kväll
Onsdag 3 februari kl 18.30
Lokal: Karlstorpskyrkan, Karlstorpsvägen 87

Lenny Johansson som är en passionerad fågel-och djurfotograf
visar bilder och berättar om fåglar i Sverige. Vad som hänt på 
fågelfronten i närområdet berättar Göran Darefelt om. Servering.
Kontaktperson: Bernt Björk 073-578 71 09

FN:s Klimatkonferens i Paris–vad blev resultatet
och var står vi nu?
Onsdag 10 februari kl 18.30
Lokal: Högskolan Väst

Dan Baeckström, klimatgruppen i Göteborgs Naturskydds-
förening ger oss sina synpunkter på vår tids kanske viktigaste 
avtal. Samarrangemang med Centrum för hållbar utveckling-
Högskolan Väst. 
Kontaktperson: Torbjörn Karlsson 073-630 97 22

MARS

Årsmöte 
Onsdag 9 mars kl 18.30 
Lokal: Villa Stranna

Medlemmarna hälsas välkomna till årsmöte.
Efter kaffet lyssnar vi till Kerstin Martinsson som visar 
bilder från sin resa till Seiser Alm i Dolomiterna. 
Kontaktperson: Eva Östberg 072-051 03 52

Familjekväll–Ugglekväll
Fredag 18 mars kl 17.00-ca 22.00
Ekebacken, Halleberg

Vänersborgskretsen inbjuder till naturkväll vid grillelden.
Vid skymningen lyssnar vi på ugglor. Ta med eget fika.
Kontaktperson: Thomas Ögren 073-345 66 63

Fladdermöss–i en värld av ekon
Onsdag 23 mars kl 18.30
Lokal: Villa Stranna. Entré 50 kr, skolungdom gratis

Jens Rydell–en av Sveriges främsta fladdermusforskare
berättar om fladdermössens värld, deras boplatser, jaktmetoder,
reproduktion och mer därtill.
Kontaktperson: Eira Högforsen 070-950 41 33

APRIL

Mördarsniglar
Onsdag 6 april kl 18.30
Lokal: Villa Stranna. Entré 50 kr, skolungdom gratis

Snigelexperten Ted von Proschwitz från Göteborgs 
Naturhistoriska Museum berättar om den Spanska 
skogssnigeln, vanligen kallad mördarsnigeln. Vi får lära oss 
om snigelns biologi, utbredning och dess hemliga liv. 
Vi får även tips om hur vi kan skydda våra trädgårdsodlingar 
från dessa glupska djur.
Kontaktperson: Bernt Björk 073-578 71 09

Klädbytardag
Lördag 16 april kl 11.00-15.00 
Lokal: Villa Stranna i samarbete med REKO

Förnya din garderob gratis! 
Ta med dig max 5 plagg och byt till dig något nytt. 
Inlämning från klockan 10.00 och klädbyte från klockan 11.00. 
Kontaktperson: Thorulf Lundqvist 076-426 78 09

MAJ

Länsförbundets årsmöte
Lördag 7 maj kl 10.00
Åmål

För information och anmälan: 
Ingvar Andersson 0322-713 31, 070-338 01 49. 
E-post: ingvar.andersson@telia.com

Fågelskådning vid Sjöryd
Lördag 7 maj kl 07.00-12.00
Dätterns naturreservat, Sjöryd

Tillsammans med Grästorps Naturskyddsförening 
inbjuder vi till fågelskådning i Detterns naturreservat. 
Kunniga guider finns. Skyltning från Flo kyrka. 
Parkera vid Sjöryds gård.
Kontaktperson: Bernt Björk 073-578 71 09

Grinnsjödagen
Söndag 8 maj kl 10.00–15.00
Grinnsjö, Hunneberg

Stugan behöver snyggas upp efter vintern. Vi städar både 
ute och inne medan barnen spikar fågelholkar. Grillelden 
brinner och kaffepannan står på. Bommen vid Prästeklev är 
öppen för de som har svårt att gå. 
Kontaktperson: Lage Rylander 070-646 09 11

Skogsdag 
Lördag 14 maj kl 10.00-heldag
Samlingsplats: Kavlegården, Hullsjö

Södra skogsägarna inbjuder våra medlemmar till en 
dialog om naturvård och skogsskötsel. Vi tittar på anlagda 
våtmarker, blomsterängar, ädellövs-hägn och produktions-
skogar på Hans Karlssons gårdar. 
Södra Skogsägarna bjuder på förtäring.
Anmälan: Senast 30 april till Hans Karlsson 070-862 55 90

Bussresa till naturreservatet Tjurpannan
Lördag 21 maj kl 08.30
Samlingsplats: Nils Ericsonsgymnasiets parkering 

En heldagsvandring i detta natursköna kustreservat i 
Bohuslän. Fotograf Ola Högberg guidar oss bland granit-
hällar, fåglar och sällsynta växter. Terrängen är stenig så ha 
på dig grova skor. Ta med matsäck för hela dagen. 
Kostnad: 200 kronor per person
Bindande anmälan senast 7 maj till Christer Wennerberg
070-855 30 33 eller E-post: cwhaga@gmail.com



JUNI

Öppet hus på Grinnsjö–Matnyttigt i naturen
Söndag 5 juni kl 10.00–15.00
Grinnsjö, Hunneberg

Välkommen till en dag på torpet. Kaffe, enkelt fikabröd och 
grilleld finns. Klockan 12.00, vid stugan, berättar 
Helena Sellering om vad vi kan äta av det som växer vilt. 
Sedan går vi runt och plockar vårens läckerheter. 
Bommen är stängd, promenera från Prästeklev ca 1,7 km.
Kontaktperson: Lage Rylander 070-646 09 11

De Vilda Blommornas Dag
Söndag 19 juni kl 10.00
Plats: P-platsen vid Slätthults motionsgård

Välkommen på blomstervandring i samarbete med Svenska 
Botaniska Föreningen. Vi tittar på våra vanliga vilda växter i 
stadsnära natur tillsammans med kunniga guider. Ta med fika.
Kontaktperson: Eva Östberg 072-051 03 52

AUGUSTI

Fladdermöss i Gamle Dal´n 
Gamle Dal´n (vid slussområdet)

Trollhättans stad har inventerat fladdermusbeståndet i vårt 
område och nu är det dags att ta del av resultatet. Vi träffas 
en fin kväll i augusti med ultraljudsdetektor och kunnig guide.
Dag och tid: Se annons i 7-dagar/vår hemsida/
vår facebook sida/Trollhättans stads hemsida.

Ängens Dag på Grinnsjö
Söndag 7 augusti kl 10.00–15.00
Grinnsjö, Hunneberg

Kom och upplev gammaldags lieslåtter! Vi firar Ängens Dag 
med att slå ängen vid vårt torp på traditionellt vis. 
Lie och räfsa finns att låna. Vi visar gärna hur man gör. 
Inga förkunskaper krävs. Efter välförtjänt värv bjuds 
slåtterfolket på sill och potatis. 
Bommen vid Prästeklev är öppen för slåtterfolket. 
Kontaktperson: Lage Rylander 070-646 09 11

Studiefrämjandet är en 
samverkanspart och med-
arrangör till våra aktiviteter.

Våra arrangemang i Villa Stranna 
görs i samarbete med 
REKO-hållbarhetsnav.

SEPTEMBER

Öppet hus på Grinnsjö
Söndag 4 september kl 10.00–15.00
Grinnsjö, Hunneberg

Vänersborgs Naturskyddsförening inbjuder till öppet hus 
på torpet Grinnsjö. Efter klockan 12.00 håvar gamla och unga 
på ängen bland sländor och fjärilar eller i sjön efter vatten-
insekter, såsom ryggsimmare och vattenskorpioner. Håvar och 
mikroskåp finns. Kaffepannan är på och grillelden brinner. 
Bommen är stängd. Promenera från Prästeklev ca 1,7 km.
Kontaktperson: Thomas Ögren, Vänersborg 073-345 66 63

Matnyttigt i naturen 
Söndag 11 september 13.00–ca 16.00
Samlingsplats: Bommen vid Prästeklev, Hunneberg
Vi går en vandring i skogen med Helena Sellering och plockar 
höstens vilda naturliga läckerheter.
Kontaktperson: Helena Sellering 070-860 29 13

OKTOBER

Otäcka kemikalier i badrumsskåpet
Onsdag 5 oktober kl 18.30
Plats: Villa Stranna

Nu är det Miljövänliga Veckan och vi tittar på vilka vardags-
produkter (tvål, schampo och annat.) som kan vara skadliga 
för människor och miljö samt vilka alternativ som finns på 
marknaden. Kom och dela med dig av dina erfarenheter!
Kontaktperson: Eva Östberg 072-051 03 52

NOVEMBER

Våra (o)lika erfarenheter och relationer till
naturen 
Onsdag 9 november kl 18.30 
Plats: Villa Stranna

Har man samma relation till naturen om man är född i 
Norden eller i Mellanöstern? Tillsammans med Armeniska 
Kulturföreningen möts vi och diskuterar våra lika och olika 
erfarenheter av den vilda naturen.
Kontaktperson: Eira Högforsen 070-950 41 33
                          Asbed Kurdian 076-348 59 13

DECEMBER

Blommornas kväll 
Onsdag 7december kl 18.30
Plats: Villa Stranna

Vi visar varandra de blombilder vi tagit under året.
Lägg dem på ett USB och gläd oss andra med dina foton. 
Vi hjälps åt att artbestämma.
Kontaktperson: Marita Nordqvist 070-202 56 62

ÅRSMÖTE 2017-03-15 Se programblad 2017

Vår stad firar 100 år-Vi deltar i TRAMP 100
• 22 maj Cykeltåg till Gärdhem/Velanda
•  2 aug Cykeltåg till Åsaka/Norra Björke

• 10 sep Cykeltåg till Sjuntorp 

Cykelfrämjandet 
välkomnar oss att delta i cykelturistveckan 31 jul - 5 aug. 
Läs mer:  http://cykelframjandet.se/ctv/



Vårt torp Grinnsjö på Hunneberg - vandringsmål, rastplats och gemenskap

Torpet ligger på Hunneberg och vi arrenderar det tillsamman med Naturskyddsföreningarna i Grästorp och
Vänersborg. Området kring stugan är naturreservat. På Grinnsjö finns en fin ängsflora. Anders och Karin
Bohlin har inventerat och hittat 285 olika arter, såsom klockgentiana, slåtterfibbla och slåttergubbe. 
Skötseln av torpet bygger på engagemang från medlemmarna och vårt mål är att återställa det gamla
ängslandskapet och göra det till fina naturupplevelser. 

Hitta hit: Grinnsjö ligger på södra sidan av Hunneberg. Vägen går upp vid Västra Tunhems prästgård. Bilar
parkeras vid bommen och sedan blir det en trevlig promenad på ca 1,7 km fram till torpet, barnvagnsvänligt.

Hyr stugan: Som medlem i Trollhättans Naturskyddsförening kan du hyra stugan för 200 kr/natt. 

Kontaktperson: Lage Rylander 070-646 09 11

Stugan är öppen 10.00–15.00 följande söndagar:

8 maj-Grinnsjödagen 5 juni-Öppet hus 7 augusti-Ängens dag 4 september-Öppet hus

NATURSNOKARNA-kallas våra barn- och familjeträffar

Att tillsammans håva smådjur i dammen eller rädda en groda ger inte bara naturupplevelse utan också ett
möte mellan generationerna. Natursnokarna är en anspråkslös verksamhet som är anpassad till barn 5-12
år tillsammans med vuxen. Ta med dig barn eller barnbarn och upptäck glädjen i naturen. Vill du bli 
påmind via e-post någon vecka före det är dags att träffas så kontaktar du snokledaren Kaisa Ellström 
kaisa.ellstrom@gmail.com, telefon 070-391 03 41 och ber att hon lägger in dig i sin 
påminnelselista.

Söndag 13 mars
11.00 - 13.00 
Slätthults motionsgård

Spår i naturen
Idag leker vi detektiver och snokar rätt på olika spår som djuren lämnat efter sig i skogen. Vi letar efter 
bajs, fotspår och annat spännande. Kanske hinner vi med några roliga lekar också. Ta med fika.

Söndag 17 april
11.00 – 13.00
Fågeldammen på Spikön

Fågelskådning
Kom med på tipspromenad och fågelsafari mitt i centrala sta´n. Vi går en kort promenad, svarar på 
frågor och lär oss namnen på våra bevingade kompisar. Vi har kikare att låna ut. Ta med fika. 

Söndag 22 maj
Samling klockan 10.00 
Nils Ericsonsgymnasiets 
parkering 

Utflykt till lantgård 
Nu gör vi en rolig och lärorik utflykt till en mjölkgård med eget mejeri i Upphärad. Här får du träffa kor 
och se hur mjölken kommer från kon till affären. Missa inte chansen att uppleva hur livet kan se ut på en 
gård på landet. Kul för både stora och små snokar. Ta med fika. Max 15 deltagare.
Anmälan senast 15 maj till Helena Sellering 070-860 29 13. Du får då mer information. 

Lör-sön 4-5 juni
Vårt torp Grinnsjö, 
Hunneberg

Hajk på Grinnsjö
Välkommen på två dagars hajk med en massa roliga aktiviteter. Vi kommer att håva, göra barkbåtar, 
grilla och annat kul. Tillsammans sover vi i en stor tältkåta. Begränsat antal platser - först till kvarn... 
Anmälan senast 25 maj till Kajsa Ellström 070 391 03 41. Du får då mer information. 

Söndag 4 september
11.00 - 13.00 
Slätthults motionsgård

Småkryp i skogen
Följ med på en spännande upptäcktsresa i småkrypens värld. Vi kollar maskar, myror, spindlar och 
skalbaggar och lär oss om hur deras liv ser ut. Roliga lekar hinner vi också med. Ta med fika.

Söndag 2 oktober
11.00 – 13.00
Slätthults motionsgård 

Avbildar naturen 
Idag är vi konstnärer och gör naturskön snokkonst. Vi använder det som skogen har att erbjuda 
t.ex. blad, kottar och pinnar. Vi varvar skapandet med roliga lekar. Ta med fika.


