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N3

Program 2022
Höst

Hur du hittar till Grinnsjö:
Grinnsjö ligger på södra sidan av Hunneberg. Du tar dig lättast hit från Västra 
Tunhem. Vid prästgården går Prästeklevsvägen upp på Hunneberg. Bilar parkeras 
vid bommen och sedan blir det en trevlig promenad på ca 1,7 km fram till torpet, 
barnvagnsvänligt.



4 september, söndag 
11.00- 14.00
Grinnsjö

17 september, lördag 
kl.11.00-14.00
N3

4 oktober, tisdag
10.00- ca 14.00        

6 september, tisdag
20.30

13 september, tisdag
11.00- ca 15.00
Vi träffas på parkering 
vid Prästeklev

18 september, söndag
11.00-13.00 
Samling vid Slätthult

8 oktober, lördag
15.00- ca18.00
Fristorps Gransjö, 
Hunneberg

9 oktober, söndag
13.00-15.00 
N3

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

Slow Fashion på N3 
Tror du också att alla behöver minst en bra tygkasse? Vill du 
göra din egen, personliga kasse av återbrukat tyg? Saknar din 
kasse innerficka för nycklar/plånbok? Eller kanske får den inte 
fram ditt budskap om hur viktigt det är med återbruk? 

Slow Fashion fokuserar denna gång på textilfärg. Kom skapa dig 
en personlig tygkasse, eller skriv ditt budskap på en gammal T-
shirt. 

Vill du skapa något större, t ex måla en banderoll inför nästa 
klimatstrejk, får du gärna kontakta ansvarig så vi kan planera 
materialåtgång. 

Vandring Kroppefjäll
Vi åker till vårt fina, stora naturområde Kroppefjäll. 
Kroppefjällsleden som totalt omfattar 54 km hade invigning i 
juni i år. Thomas Ögren som är vår guide väljer ut en fin slinga 
på 5-7km åt oss. Vandringen är lätt till medelsvår och går i 
normal skogsterräng. Samling vid stationen i Thn 10.00 för 
samåkning och på parkeringen vid Dalaborgsparken ca 10.15. 
Ett samarrangemang med Vänersborgs Naturskyddsförening.

Klädbytardag
Kom byt fem plagg som du inte använder mot plagg som tilltalar 
dig mer! Inlämning sker under lördagen 8/10. Du lämnar in 1-5 
hela och rena plagg, och får dina biljetter som du sedan kan 
använda på söndagens klädbyte. 

Kan du av någon anledning inte komma med kläderna dagen 
innan, kontakta arrangören så försöker vi hitta en lösning.

Fladdermusexkursion 
Samling 20:30 lokal meddelas senare. Sammarrangemang med 
Svenska Turistföreningen.

Vandring Hunneberg
Vi går en  slingapå ca 8 km runt Grinnsjö/Fagerhult .  Kirsi och 
Irene som har vandrat mycket på Halle/Hunneberg leder 
vandringen.Vi stannar vid en grillstad utmed slingan och tänder 
lite eld för att grilla korv . Ta med det du vill grilla ! Kanske har vi 
också tur att hitta lite svamp i skogen ! Vandringen går i blandad 
skogsterräng men är lättgången.

Natursnokarna                                                                                                                
Småkrypens värld. kläder efter väder och ta gärna med egen 
fika.

Svampexkursion
Tillsammans med svampexperten Mikael Jeppson promenerar 
vi runt Fristorps Gransjö på Hunneberg på upptäcktsfärd i 
svamparnas rike. Vi tittar på alla svampar, både ätliga och 
oätliga, men äter vår medhavda matsäck. Om du har plockat 
någon spännande svamp så får du gärna ta med den så kan 
Mikael berätta vad du har hittat.

Ingela Lidvall 
0736499709

Heidi-
0705653756

Josefin-
0708355471

Anmälan till Eira på 
tel 070 950433 eller 
mail: 
hogforseneira@
gmail.com

Thorulf- 0764267809

Heidi-
0705653756

Thorulf- 0764267809

Eira- 0709504133

Datum, tid och plats Beskrivning Kontakt

9 oktober, söndag
11.00- 13.00

15 november, tisdag
10.30- ca14.00

20 november, söndag
11:00-13:00 
Samling vid Skidstugan 
i Strömslund

4 december, söndag
10.30
Samling vid 
Prästeklev/
vägbommen

10 december, lördag
13.00-16.00 
N3

                                                                     

Natursnokarna                                                                                                                  
Svampklapp. Kläder efter väder och ta gärna med egen fika.

Novembervandring
Vandring i närområdet…....Håll ögonen öppna! Information om 
vandringen hittar du lite längre fram på vår facebook/hemsida!

Natursnokarna.                                                                                                                           
Naturen går i ide. Kläder efter väder och ta gärna med egen fika.

Adventsvandring vid Grinnsjö
Traditionell adventsvandring som avslutas med att vi bjuder på 
glögg och pepparkakor invid elden vid Grinnsjötorpet. Det går 
fint att ta med eget att grilla. Ett samarrangemang med 
Vänersborgs Naturskyddsförening.

Återbruk på N3- julpyssel
I år kommer Naturskyddsföreningens Hållbarhetsgrupp bidra 
med hållbart julpyssel till N3s traditionella julpyssel. Vi kommer 
återbruka gamla böcker som skänkts av PMU second hand och 
skapa annorlunda juldekorationer.

Josefin-
0708355471

Eira- 0709504133

Josefin-
0708355471

Thomas Ögren- 
073345 66 63

Heidi-
0705653756

Datum, tid och plats Beskrivning Kontakt

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

Verksamhetsgrupper
Idag är vi nio personer i styrelsen och alla har vi olika intressen och hjärtefrågor. Naturskyddsföreningen är en 
förening som arbetar med många olika frågor och med plats för alla. Vill du engagera dig i någon av våra 
verksamhetsgrupper? Hör av dig! 

Hållbarhetsgruppen
Här pratar vi omställning till ett hållbart samhälle och pushar våra politiker i rätt riktning. Vi har studiecirklar, gör 
studiebesök och återbrukar tillsammans.
Kontaktpersoner
Torbjörn Karlsson: malabike.cykel@gmail.com
Angelica Strandberg: gicka_@hotmail.com
Lisa Gottlow: gottlow.lisa@gmail.com

Flora & Fauna
Här delar vi upplevelser och lär av varandra om naturen och den biologiska mångfalden. Det kan vara att besöka 
ett naturreservat eller så är vi mer specifikt inriktade på t.ex. fågelskådning, fjärilsafari eller fladdermusspaning.
Kontaktpersoner
Thorulf Lundqvist: thorulf.lundqvist@gmail.com
Kari Granstrand: kari.granstrand@hotmail.com

Natursnokarna
Vår barn- och familjeverksamhet. Vi träffas ute och upptäcker naturen omkring oss… och så fikar vi och leker 
såklart!
Kontaktperson
Josefin Bengtsson: josefin.monster@gmail.com

Grinnsjögruppen
Tillsammans med Vänersborg sköter vi om torpet Grinnsjö på Hunneberg. I denna grupp lär vi av varandra om 
byggnadsvård och det gamla kulturlandskapet med dess biologiska mångfald samt planerar aktiviteter kring 
torpet.
Kontaktperson
Henrik Karlsson: bjornspjutet@gmail.com
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