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Program Höst och Vinter 2019/2020
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: Lisa Gottlow 0707-48 72 91

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

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

NATURSNOKARNA - för hela familjen
Söndag 22/9
Kl.11.00-13.00
Plats: Slätthults motions-
gård, vid vindskyddet

Småkrypsafari
Vi letar och lär om oss alla sorters småkryp. Hur 
lever de? Vad äter de? Själva äter vi medhavd fika.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 6/10
Kl.11.00-13.00
Plats: Slätthults motions-
gård, vid vindskyddet

Svampar
Vi letar och lär oss om svampar i olika färger och 
former. Vilka går att äta? Vilka är giftiga? Vi äter 
ingen svamp men har med oss egen fika!

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 17/11
Kl.11.00-13.00
Plats: Slätthults motions-
gård, vid vindskyddet

Naturen går in i dvala
Vad gör djuren på vintern? Vi funderar lite på hur 
de gör för att klara den långa kalla vintern. Vilka 
växter är gröna på vintern och hur löser andra 
växter vintern. Vi äter egen medtagen fika.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71



Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Söndag 1/9 kl.10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunne-
berg. Parkera vid vägbom-
men ovanför Prästeklev 
och promenera (1,7 km) 
till torpet.

Svampens dag på Grinnsjö
Vi har sommarens sista Öppet hus i Grinnsjö-
torpet kl 10.00-15.00. Kom och lär dig mer om 
svamp och tar du med svampar så hjälper vi dig 
med artbestämning. Välkommen!

Bernt Björk
072-339 51 11
Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Tisdag 3/9
Kl. 18.00
Stadsbiblioteket
Samarrangemang med 
Stadsbiblioteket.

Föreläsning - Ett hållbart liv
Författaren och journalisten Johanna Stål förelä-
ser kring innehållet i sin uppmärksammade bok 
”Ett hållbart liv”. I boken ges många exempel och 
tips på nya steg på vägen mot ett mer hållbart 
samhälle.

Heidi Kuronen
070-565 37 56 
Lisa Gottlow
0707-48 72 91

Tisdagar från 24/9 t.o.m. 
15/10
Kl. 18.00
Plats: Studiefrämjandets 
lokal, Kungsgatan 42, 
Trollhättan

Studiecirkel: Gruppterapi för Klimatångest
En studiecirkel i samarbete med Studiefrämjan-
det, där vi diskuterar och läser kortare texter, 
samt delar intressant material kring klimat och 
miljöfrågor. Målet är att vi alla skall bli klokare, 
mer miljövänliga, samt få mer energi att jobba 
vidare kring hållbar utveckling och miljöfrågor. 
Studiecirkeln kommer att vara fyra tisdagar och är 
kostnadsfri. 

Lisa Gottlow
0707-48 72 91

Anmälan sker till Lisa 
eller Lennart Larsson, 
Studiefrämjandet 
0520-42 00 30

Onsdag 25/9
Kl.17.00-19.00
Plats: N3

Slow Fashion på N3
N3s klädbytardag kombineras med möjlighet att 
laga och sy om dina kläder (och såna du precis 
bytt till dig!)

Heidi Kuronen
070-565 37 56 

Fredag 27/9 
Kl.15.00-17.00
Plats: Trollhättans Stads-
hus

Fridays For Future
Global klimatstrejk. Vi träffas utanför Trollhättans 
stadshus mellan 15.00-17.00 för att kräva att 
politiker tar ansvar för klimat och miljö. Människor 
i över 100 olika länder gör likadant i sina städer.
Ta gärna med er ett plakat!

Lisa Gottlow
0707-48 72 91
Oscar Persson
070-862 18 10

Lördag 28/9
Bussresa
Avg. Vbg 12.00, Thn 12.30
Vandring 14.00-17.00
Åter ca 18.30
Kostnad 100 kr

Skogsvandring vid Ljungås
I ett unikt naturreservat med kringliggande 
kulturmiljö ligger ett skogsbondehemman från 
1800-talet. Vi vandrar i riktig gammelskog under 
guidning av Hans och Ulla Granér.
Anmälan via hemsidan eller telefon!

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09
Guide: 
Hans Granér
070-557 66 62

Vecka 40 
Miljövänliga veckan
För aktiviteter se hemsida 
och Facebook.

Dela grejen!
Miljövänliga Veckan handlar om att inspirera till 
”att ta vara på det vi har”. Vi gör det tillsammans 
genom att uppmärksamma överkonsumtionens 
baksidor, peppa till att laga, vårda, återbruka – 
”Fixa grejen!” Vi vill också inspirera till delande 
- hyra, byta, låna.

Oscar Persson
070-862 18 10

Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Onsdag 17/10 
Kl. 17.00-19.00
Plats: N3

Slow Fashion: Gör det själv-smycken på N3
Ibland för att åstadkomma något stort måste man 
börja med myrsteg. Trasiga smycken och vackra 
små ting kan få nytt liv med ganska små medel. Så 
häng med på smyckestillverkning och återvinning 
med N3 - Gör ditt eget unika smycke!

Heidi Kuronen
070-565 37 56 

Tisdag 26/11 
Kl.18.00
Plats: Stadsbiblioteket

Samarrangemang med 
Stadsbiblioteket.

Föreläsning: - Vad finns egentligen i din mobil-
telefon?
Konsumtionen av elektronik ökar och är den 
snabbast växande sorten av avfall i Europa. Tova 
Andersson från Svenska Miljöinstitutet berättar 
om vad som faktiskt ingår i en mobiltelefon, var 
materialet kommer ifrån och vilken miljöpåverkan 
tillverkning och avfall har.

Eira Högforsen
0709-50 41 33

Onsdag 4/12
Kl. 18.30
Plats: Lagerlöfsalen, Folk-
universitetet
(Folkets Hus, ingång från 
Garvaregatan)

Våra bilder av naturen
Så här i decembermörkret blickar vi tillbaka på tidi-
gare naturupplevelser. Ta med dig ca 10 naturbilder 
du vill visa och berätta något om på ett USB så 
delar vi våra upplevelser tillsamman. Håkan Olsson 
från Trollhättans Fotoklubb gästar med ett bildspel.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Söndag 8/12
Kl.10.30
Plats: Parkeringen Präs-
teklev, Hunneberg

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

Thomas Ögren
0733-45 66 63

Januari 2020
Plats: Se hemsida och 
Facebook

Firande av Miljölöften 2019
Hållbarhetsgruppen, Studiecirkeln för klimatångest 
och andra engagerade möts under lättsammare 
former för att fira miljöframsteg under 2019 och 
göra upp nya planer för 2020.

Lisa Gottlow
0707-48 72 91
Heidi Kuronen
070-565 37 56

Onsdag 22/1 2020
Kl. 17.00-19.00
Plats: N3

Slow Fashion på N3 
Fick du något i julklapp som inte riktigt passar? 
Matchar plånboken inte riktigt viljan av att förnya 
sig för det nya året? Kom, inspireras! Kom, byt eller 
gör om! Kom, starta nya året med rent konsum-
tionssamvete!

Heidi Kuronen
070-565 37 56

Onsdag 5/2 2020
Kl. 11.00-13.00
Plats: Se hemsida och 
Facebook
Entré: 50 kr

Fåglarnas kväll - Storken kommer (tillbaka) 
Storken försvann från Sverige 1955 men sedan 
1989 arbetar Naturskyddsföreningen i Skåne och 
Skånes Ornitologiska föreningen med att få tillbaka 
storken i Skåne. Projektledare Petter Albinsson 
visar bilder och berättar om storkens resa.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09


