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Program Vår och Sommar 2019
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

Foto:Thorulf Lundqvist

Vårviks Gård
Vårviks Gård har gamla anor och ligger nära Trollhättans centrum på västra sidan 
av älven. Under ett antal år har den förvandlats till en ekologisk oas där samspelet 
mellan djur och natur är central. Speciellt barn kan här få en genuin känsla för 
detta samspel. På Vårviks Gård tillämpas täckodling som ett sätt att återskapa en 
bördig jord och där Peter Birkenmeier som håller i verksamheten med entusiasm 
bidrar med sin gedigna kunskap - inte minst i ett internationellt perspektiv.

Vi har under odlingssäsongen tre planerade besök på Vårviks Gård:

Innan odlingssäsongen startat ons 24/4 kl 17.30

När det börjat växa ordentligt tis 4/6 kl 17.30

När det är dags att börja skörda ons 4/9 kl 17.30

Alla våra evenemang är öppna för allmänheten. Inget krav på medlemskap.



Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Onsdag 6/2 kl.18.30
Plats: Konsthallen Troll-
hättan, Innovatum
Samarrangemang med 
Trollhättans Konsthall

Fåglarnas kväll
Fotografen, fågelskådaren och konstnären Peder 
Winding visar bilder och pratar om fågelskådning 
ur olika perspektiv. Göran Darefelt summerar 
fågelåret 2018.

Henrik Bergström
0730-27 93 05 
Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Söndag 24/2
Kl. 11.00-13.00
Plats: Gästhamnen, 
Spikön

Vinterfågelskådning för stora och små
I vattnen runt Spikön samlas många fåglar vin-
tertid. Vi samlas vid gästhamnen och promenerar 
bort till Järnvägsbron. Medtag fika. Kikare är bra 
att ha med!

Henrik Bergström
0730-27 93 05 
Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Onsdag 20/3 kl.18.30
Plats: Arbetareföreningen, 
Föreningsgatan 1 (ovanför 
Café Strandgatan)

Årsmöte
Kretsens årsmöte med sedvanliga årsmötesför-
handlingar och fika. Vi hoppas bjuda på ett intres-
sant föredrag också..

Alla medlemmar är 
välkomna men man får 
gärna anmäla sig så vi 
kan beräkna fika. An-
mälan via hemsidan!

Lördag 6/4
Kl.10-11, inlämning 
Kl.12-14, byte
Plats: Trollhättans stads-
bibliotek (Samarrangör)

Klädbytardagen
Förnya din garderob gratis! Byt 5 av dina hela, 
fräscha, fina plagg och hitta nya! Du gör en insats 
för miljön på “köpet”.

Lisa Gottlow
0707-48 72 91
eller Stadsbiblioteket

Tisdag 9/4 
Kl.18.00-19.30
Plats: Trollhättans stads-
bibliotek (Samarrangör)

Föreläsning: ”Modeslavar – den globala jak-
ten på billigare kläder”
Journalisterna Moa Kärnstrand och Tobias 
Andersson Åkerblom följer de svenska klädfö-
retagen från efterkrigstidens Borås till de nya 
låglöneländerna i Asien, för att berätta om män-
niskorna som betalar det verkliga priset för vårt 
billiga mode.

Eira Högforsen
0709 - 50 41 33
eller Stadsbiblioteket

Söndag 5/5  kl. 10-15
Plats: Grinnsjö, Hun-
neberg. Parkera vid 
Prästeklev och promenera 
(1,7 km) till torpet.

Grinnsjödagen
Vi uppmärksammar vårens blommor och fåglar. 
Fagning, att rensa från fjolårets löv och nedfallna 
kvistar, behöver också göras. Grillelden brinner 
och kaffepannan står på spisen.

Bernt Björk
072-339 51 11

Lördag 11/5
Kl. 07.00-12.00
Plats: Sjöryd, Detterns 
Naturreservat, Grästorp

Fågelskådningens Dag
25 års jubileum! Parkering och start från Sjöryds 
egendom, tipspromenad för små och stora, guid-
ning bland fåglarna av kunniga ornitologer.

Leif Sjöberg
0705-22 34 94
Bernt Björk
072-339 51 11

Onsdag 22/5 kl. 18.30
Plats: Se hemsidan, 7da-
gar och Facebook

Biologiska mångfaldens dag
Lars Pettersson är samordnare för Svensk 
Dagfjärilsövervakning och docent i zooekologi vid 
Lunds Universitet. Som västgöte i förskingringen 
ligger landskapets fjärilar honom lite extra varmt 
om hjärtat.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Söndag 2/6 
Kl.10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunne-
berg. Parkera vid Präs-
teklev och promenera (1,7 
km) till torpet.

Biologisk mångfald
Vi uppmärksammar den biologiska mångfalden 
med artrally, håvning och tipspromenad. Grillel-
den brinner och kaffepannan står på spisen.

Bernt Björk
072-339 51 11
Thomas Ögren
0733-45 66 63

Onsdag 5/6
Välkomna från kl. 20.00 
Fladdermössen kommer 
ca. 22.30 - sent.
Plats: Grinnsjö, Hunneberg

Fladdermusnatt
Stefan Hult guidar oss bland nattens varelser. 
Ta med fika, varma kläder och fick/pannlampa. 
Grillelden brinner!

Stefan Hult
070-261 42 34
Thomas Ögren 
0733-45 66 63

Söndag 16/6
Kl.10.00-12.00
Plats: Slättbergsreservatet 
vid Sandhem/Halvorstorp. 
(Parkeringen vid Sand-
hemspåret).

De Vilda Blommornas Dag
För 18:e året guidar botanisterna Karin och 
Anders Bohlin bland våra vilda blommor. Ta med 
fikakorgen. Samarrangemang med Svenska 
Botaniska Föreningen.

Anders Bohlin
0705-20 81 15

Söndag 4/8
Kl. 10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunne-
berg. Parkera vid Präs-
teklev och promenera (1,7 
km) till torpet. (Bommen är 
öppen för arbetsstyrkan).

Ängens Dag
Välkommen att hjälpa till med praktisk naturvård 
när ängarna kring torpet ska slås. Lie och räfsa 
finns att låna. Erfarna liemän och liekvinnor visar 
hur det går till och hur slipstenen ska dras.
Sill och potatis till slåtterfolket!

Bernt Björk
072-339 51 11

Söndag 1/9
Kl. 10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunne-
berg. Parkera vid Präs-
teklev och promenera (1,7 
km) till torpet.

Öppet Hus Grinnsjö  
Svampens dag. Svamputställning och svamp-
experter på plats. Grillelden brinner och kaf-
fepannan står på spisen.

Bernt Björk
072-339 51 11

NATURSNOKARNA - för hela familjen
Söndag 10/3
Kl.11.00-13.00
Plats: Slätthults motions-
gård

Spår i naturen
Vi går en runda i skogen och letar efter spår 
som djuren lämnat efter sig. Vi fikar och leker 
tillsammans.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 14/4
Kl.11.00-13.00
Plats: Slätthults motions-
gård (Nedre parkeringen)

Vårtecken
Vilka vårtecken visar sig? Vi promenerar till Ryr-
bäcken och ser hur våren visar sig. Vi fikar och 
leker tillsammans.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 12/5
Kl.11.00-13.00
Plats: Swedenborgs 
Center, Lasarettsvägen, 
Trollhättan.

Håva vattendjur
Vi håvar efter vattendjur och har vi tur kan vi få 
se en riktigt liten drake. Vi fikar och leker tillsam-
mans.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71


