
      Humlekalas på Ängsvädd

Program vår och sommar 2020Kontakt Trollhättans Naturskyddsförening
Ordförande Thorulf Lundqvist tfn 076-426 78 09
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 15/3
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 tillsam-
mans.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 26/4
Kl.11.00-13.00
Plats: Slätthults motions-
gård (Samling nedre 
parkeringen)

Vår i naturen
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 10/5
Kl.10.00-12.00 
(OBS tiden!)
Plats: Hullsjön

Fågelskådning
Hullsjön utanför Trollhättan är ett bra ställa att titta 
på fåglar, särskilt på våren då många flyttfåglar 
rastar vid sjön. På plats finns många duktiga fågel-
skådare med tubkikare som kan visa oss vad som 
finns i och vid sjön.

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71

Söndag 7/6
Kl.11.00-13.00
Plats: Grinnsjö, Hunneberg
Parkera vid Prästeklev och 
promenera längst barnvagns-
vänlig grusväg (1,7 km)

Massor av kryp!
Välkomna till vårat torp Grinnsjö på Hunneberg! 
Här letar vi insekter och småkryp både på land och 
i vatten. Grillelden brinner så ta med något att grilla 
och något att fika på. 

Josefin Bengtsson
0708-35 54 71



Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Onsdag 5/2
Kl. 18.30
Plats: Lagerlöfsalen, 
Folkuniversitetet 
(Folkets Hus) 
Ingång från Garvaregatan.

Fåglarnas kväll 
1954 häckade de sista paret av storkar i Skåne. 
50 år senare häckade åter ett par storkar tack 
vare Storkprojektet som sedan 1989 arbetat med 
att skapa förutsättningar för storkens återkomst 
och den biologiska mångfalden. Projektledare 
Petter Albinsson berättar om Storkens resa.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Söndag 9/2
Kl. 18.30
Plats: Bohusläns Mu-
seum, Uddevalla
Buss 860. Avg. Trollhättan 
Resecentrum 10.15 Avg. 
Uddevalla Kampenhof 
12.50 alt. 14.50.

RE:USE! på Bohusläns museum
Utställningen på Bohusläns Museum i Uddevalla 
berättar om hur människan har hanterat skräp 
genom historien, hur vi gjorde igår, hur vi gör idag 
och utmanar besökarnas tankar kring hur vi kan 
göra imorgon. Anmälan görs via Facebook eller 
direktkontakt med ansvarig. Vi som vill tar lunch 
tillsammans efteråt.

Oscar Persson
osnik@tutanota.com

Onsdag 26/2
Kl. 18.30
Plats: Lagerlöfsalen, 
Folkuniversitetet 
(Folkets Hus) 
Ingång från Garvaregatan.

Kom igång med fågelskådning!
Är du sugen på att komma igång med fågelskåd-
ning men vet inte var du ska börja? Under lätt-
samma former berättar en entusiastisk amatör-
skådare allt du behöver veta för att komma igång.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Lördag 29/2
Kl. 11.00-13.00
Plats: Spikön, samling vid 
gästhamnen.

Vinterfågelskådning
Vi följer upp tidigare föredrag med en promenad 
rund Spikön och ser vad för fåglar vi kan hitta där. 
Ta med fika och en kikare om du har.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Onsdag 25/3
Kl.18.30
Plats: Whitebox, N3 (Kul-
turskolan på Innovatum)

Årsmöte
Efter förhandlingarna berättar Anders Bohlin om 
människans förhållande till svampar, hur de har 
använts och deras viktiga roll i naturen.
OBS! anmälan krävs för de som vill ha fika.

Heidi Kuronen
070-565 37 56 
naturskyddsforening-
entrollhattan@gmail.
com

Lördag 28/3
Kl.10.00-11.00 inlämning
Kl. 12.00-13.00 byte
Plats: Trollhättans Stads-
bibliotek (Samarrangör)

Klädbytardag
Byt fem av dina hela, fräscha, fina plagg och hitta 
nya! Fynda hållbart! Det går också bra att lämna 
in dina kläder fredag 27 mars mellan 16.00-18.00.

Lisa Gottlow
gottlow.lisa@gmail.com

Onsdag 1/4
Kl. 17.00-19.00
Plats: N3

Slow fashion
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 

Onsdag 22/4
Kl. 18.30
Plats: Lagerlöfsalen, 
Folkuniversitetet 
(Folkets Hus) 
Ingång från Garvaregatan.

Ett år i naturen
Fotograf Ingemar Pettersson visar tagna i naturen 
under alla årstider.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09

Fredag 24/4 
Kl. 15.00-17.00
Plats: Utanför Trollhättans 
kommunhus

Global klimatmanifestation
Sammankomst för att uppmuntra och kräva kraf-
tigt höjda klimatambitioner från folkvalda politiker.

Oscar Persson
osnik@tutanota.com

Datum, tid o plats Aktivitet Kontakt

Lördag 25/4 
Kl.10.30-14.00
Plats: Samling parkeringen 
vid Nils Ericssons gymna-
siet för samåkning. 

Vårvandring Fristorps Gransjö, Hunneberg
Vi vandrar ca.4 km i lugnt tempo i lätt terräng och 
kollar om blåsipporna kommit upp. Medtag fika! 
Vill man åka direkt samlas vi kl.11 vid parkeringen 
vid Fristorps Gransjö, Hunneberg

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09
Bernt Björk
0723-39 51 11

Söndag 3/5
Kl. 10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunneberg
Parkera vid Prästeklev och 
promenera (1,7 km) till tor-
pet.

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
0723-39 51 11

Lördag 9/5
Kl.12.00
Plats: Spiköns gästhamn

Plogging
Vi joggar eller promenerar och plockar skräp för 
en renare natur och stadsmiljö.

Oscar Persson
osnik@tutanota.com 
Lisa Gottlow
gottlow.lisa@gmail.com

Söndag 10 maj
Kl. 07.00-12.00
Plats: Hullsjön

Fågelskådningens Dag
Välkomna till en vårmorgon vid Hullsjön med 
fåglar i fokus. Erfarna skådare med tubkikare 
finns på plats för att guida i fågelfaunan. Ta med 
kaffekorgen och en kikare om du har.

Thorulf Lundqvist
0764-26 78 09
Bernt Björk
0723-39 51 11

Onsdag 27/5
Kl. 18.00-ca 20.30
Plats: Vårviks Gård

Vårviks Gård - en pärla mitt i Trollhättan
Vi guidas av gårdens personal som berättar om 
den ekologiska täckodlingen på friland och i växt-
husen samt får stifta bekantskap med de trevliga 
djuren - utrotningshotade lantraser – som bidrar 
till jordförbättring och trivsel. Ta med fikakorgen!

Bernt Björk
0723-39 51 11

Söndag 7/6
Kl. 10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunneberg
(för parkering se nedan)

Biologisk mångfald på Grinnsjö
Vi uppmärksammar den biologiska mångfalden 
med blommer, håvning, kryplatende. Grillelden 
brinner och kaffepannan står på spisen.

Tomas Öberg
0733-45 66 63

Söndag 14/6
Kl. 10.00-12.00
Samling P-plats nedanför 
Slätthults Motionsgård

De Vilda Blommornas Dag
För 19:e året guidar botanisterna Karin och 
Anders Bohlin bland våra vilda blommor. I år blir 
det en lättvandrad promenad längs Ryrbäcken. 
Medtag fika! 

Anders Bohlin
0705-20 81 15
Samarrangemang med 
Svenska Botaniska 
Föreningen

Söndag 2/8
Kl. 10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunneberg
Parkera vid Prästeklev och 
promenera (1,7 km) till tor-
pet.

Ängens dag på Grinnsjö
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!

Ann Olsson
0703-40 92 28

Söndag 6/9
Kl. 10.00-15.00
Plats: Grinnsjö, Hunneberg
(för parkering se ovan)

Svampens dag på Grinnsjö 
Svamputställning och svampexperter på plats. 
Grillelden brinner och kaffepannan står på spisen.

Ingela Lidvall
0736-49 97 09

Onsdag 9/9
Kl. 18.00-ca 20.30
Plats: Vårviks gård
Medtag egen fika.

Vårviks Gård - en pärla mitt i Trollhättan
Gården och byggnadernas historia är temat för 
kvällen. Husen renoveras och återställs nu till 
ursprungligt skick med äldre byggnadstekniker. 
Gårdens personal berättar om pågående bevaran-
deprojekt, Vårviks historia och framtid. 

Bernt Björk
0723-39 51 11


