
      Backgräshoppa Chorthippus brunneus.

Program Hösten 2018
Kontakt Trollhättans Naturskyddsförening
Ordförande Thorulf Lundqvist tfn 076-426 78 09
Fågelansvarig Bernt Björk tfn 072-339 51 11
Natursnokarna Josefin Bengtsson tfn 070-835 54 71
Grinnsjötorpet Lage Rylander tfn 070-646 09 11
Hemsidan: www.trollhattan.naturskyddsforeningen.se
Facebook: www.facebook.com/trollhattan.naturskyddsforening
Epost: naturskyddsforeningtrollhattan@gmail.com

Samverkanspart och medarrangör till våra aktiviteter.

Trollhättan

Våra Verksamhetsgrupper
Vi vill också välkomna alla medlemmar och andra intresserade att engagera sig i 
någon av föreningens verksamhetsgrupper. Här är man välkommen att delta utifrån 
sina egna förutsättningar. Men behöver inte vara expert – vi lär av varandra.

Hållbarhetsgruppen
Gruppen som räddar världen genom att arbeta för en hållbar utveckling! Anordnar 
bland annat klädbytardag, föredrag och andra aktiviteter för en hållbar framtid.
Kontakt: Torbjörn Karlsson 0728–898105

Flora och Faunagruppen
Här är det stövlar som gäller! Vi träffas ibland inomhus för att prata natur men helst 
utomhus för att uppleva den. Det har varit en hel del fokus på fågelskådning men det 
är medlemmarnas intressen som styr. Kontakt: Thorulf Lundqvist 0764–267809

Natursnokarna
I vår familjeaktivitet Natursnokarna kommer barn tillsammans med sina vuxna för att 
lära sig mer om naturen, leka och fika. Exempel på aktiviteter kan vara att leta spår, 
håva i dammar eller bygga fågelholkar. Kontakt: Josefin Bengtsson 0708–355471
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      Flugsvamp, Amanita Muscaria.



Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Lördag 8/9
Anmälan till Göran 
Sjöberg

Resa till Ridgedale i Östra Ämtervik
I design för permakultur ingår att hitta de växter 
och djur som passar för klimat, jordarter och 
terrängförhållanden på platsen. Gården drivs 
av paret Perkins – Yohanna utbildad trädgårds-
mästare och Richard internationellt eftersökt 
föreläsare inom design för permakultur. 
http://www.ridgedalepermaculture.com 

Göran Sjöberg
0705-87 82 33

Lördag 15/9
Kl.10.00 - ca kl.14.00
Samling Nils Ericsson 
Gymnasiets parkering 
för samåkning.

Efter branden
Vad händer med skogen efter en skogsbrand? 
Tillsammans med Anders Bohlin vandrar vi ute 
vid Koberg spanar efter spår av branden som 
härjade för 24 år sedan. Ta med fikakorgen och 
se till att ha bra på fötterna!

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Onsdag 19/9 
Föreläsning kl. 18.30
Plats: 
Arbetareföreningen
50 kr

Efter torkan - ett uthålligt lantbruk
Sommarens torka visade tydligt hur sårbart vårt 
jordbruk och matsystem har blivit. Möt Ann-Helen 
Meyer von Bremen, journalist, månskensbonde 
och författare till Naturskyddsföreningens årsbok 
”Jorden vi äter” som tar oss med på en resa 
till jordbruket på fem kontinenter, för att landa i 
Sverige.

Göran Sjöberg
0705-87 82 33

Vecka 40 
Miljövänliga veckan
För aktiviteter se hem-
sida och Facebook

Fixa grejen!
Tema för veckan är ta vara på det vi har. Under 
miljövänliga veckan kommer vi på olika sätt att 
lyfta fram olika aktörer i och kring Trollhättan som 
erbjuder möjlighet att laga/fixa gamla prylar, så att 
vi slipper tära på naturen genom att köpa nytt. 

Lisa Gottlow
0707-487291

Onsdag 17/10 
Kl. 18.30
Plats: Se annons 
7dagar, Hemsida och 
Facebook

Vad händer på bergen?
En kväll med Halle- och Hunneberg i fokus. Na-
turguide Ola Selin berättar om djuren på bergen 
och var man kan se dem. Peter Post från läns-
styrelsen berättar om de olika naturreservaten 
och Charlotta Bang om arbetet med att utveckla 
området som turistdestination.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Lördag 20/10
Kl. 11.00-14.00
P-plats vid Fristorps 
Gransjö, Hunneberg. 

Vandring på Hunneberg
Vi vandrar en kortare sträcka(ca 2 km) i naturen 
runt Fristorps Gransjö. Vandringen avslutas med 
korvgrillning (ta med egen korv!) vid sjön. 
Kör upp vid Prästeklev, ta höger på berget och 
kör ca 2 km.

Thorulf Lundqvist
076-426 78 09

Lördag 17 november
Kl.10.00 - ca kl.14.00
Plats: Se annons i 
7dagar, hemsida och 
Facebook

Hunneberg - Myter och Mossor
Lennart Hansson berättar om bergen och den 
fornnordiska mytologin. Vi dyker även ner och 
tittar på det som ännu är grönt i naturen - mossor! 
Ta med fikakorgen!

Thorulf Lundqvist
076-426 78 09

Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Onsdag 28/11
Kl. 18.30
Plats: Se annons i 
7dagar, hemsida och 
Facebook
Anmälan

Det vegetariska julbordet
Ann Marie Swedberg delar med sig av sina 
kulinariska kunskaper och inspirerar till fler gröna 
rätter på julbordet. Klimatsmart och nyttigt!

Lisa Gottlow
0707-487291

Onsdag 5/12
Kl.18.30
Plats: Se annons i 
7dagar, hemsida och 
Facebook
.

Dela dina naturupplevelser!
Vi träffas för att dela våra bästa naturupplevel-
ser. Ta med 10-15 naturbilder så låter vi oss 
inspireras av varandras bilder och berättelser.

Henrik Bergström
730-27 93 05

Söndag 9/12 
kl.10.30
Plats: Parkeringen 
Prästeklev, Hunneberg

Adventsvandring vid Grinnsjö
Vänersborgs Naturskyddsförening bjuder in till 
traditionell adventsvandring vid Grinnsjö. Vand-
ringen avslutas i en varm och go stuga där det 
finns kaffe, glögg och pepparkakor.

Thomas Ögren
0733-45 66 63 

Onsdag 6/2 2019
Kl. 18.30
Plats: Se annons i 
7dagar, Hemsida och 
Facebook

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

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

NATURSNOKARNA - för hela familjen
Söndag 16/9
Kl.11.00-13.00
Samling Slätthult 
motionsgård, nedre 
parkering.

Spindelsafari 
Vi letar efter spindlar och deras nät. Hur lever 
de? Vad äter de? Själva äter vi medhavd fika.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 7/10
Kl.11.00-13.00
Plats: Se hemsida och 
Facebook

Höstens färger
Varför blir löven gula och röda? Vad händer med 
dem efter de fallit till marken. Vi pratar om hös-
ten i naturen och gör konstverk med naturens 
färger. Ta med fika!

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 11/11
Kl.11.00-13.00
Plats: Se hemsida och 
Facebook

Mossor
Den här gången letar vi efter det som ännu är 
grönt i naturen.  Vilka olika mossor finns det? 
Vad heter de? Hur lever de? Medtag fika och bra 
kläder!

Josefin Bengtsson
070-835 54 71


