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N3

Program 2023
Vår/ Sommar

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.



Januari

19 januari, torsdag
För tid och plats håll 
utkik på vår hemsida

Februari

1 februari, onsdag
18- , Parkhallen

7 februari, tisdag

23 februari, torsdag
18- 19.30, Trollhättans 
stadsbibliotek
        

21 januari, lördag
14- 18, Entré N3

25 januari, onsdag
18- 19, Folkets park

18- 20, Folkets park

11 februari, lördag
11- 14, Kreativa boxen 
N3

25 februari, lördag
13- 16, Trollhättans 
konsthall

Studiecirkel- komma igång med artportalen
Artportalen är ett system för inrapportering av och sökning efter 
artobservationer i Sverige. Det är ett öppet system som används 
av myndigheter, forskare och naturvårdare såväl som 
privatpersoner. 
Cirkelns syfte: Att deltagarna ska utveckla sina kunskaper och 
färdigheter i att använda databasen Artportalen. Att uppmuntra 
till vidare gemensamma aktiviteter för insamling av data.

Fåglarnas kväll
Som traditionen bjuder träffas vi första onsdagen i februari med 
fullt fokus på fåglar. Kent-Ove Hvass visar bilder och berättar om 
Hornborgasjön förr och nu. Efter kaffet berättar Göran Darefelt 
om det gågna fågelåret lokalt och Börje Broström rapporterar 
om pilgrimsfalkarna på Halle- och Hunneberg.  

Biologisk mångfald- att odla ekologiskt
Ekobonde/Cirkulärt jordbruk/Matförsörjning i Sverige. Mariana 
Wester delar med sig av sina erfarenheter.

Vernissage- fotoutställning fjärilar
Fjäril vingad syns på ...??? Fotoutställning på Thn:s konsthall av 
naturfotograferna Anki Johansson och Anna Lynx. Vernissage 
med föreläsning av Lars Pettersson, svensk Fjärilsövervakning, 
Lunds universitet. Om olika fjärilars livsresor, ekosystem, 
utbredning och utveckling. Första av 4 evenemang kring temat 
fjärilar under året, med sista i september.

Byt bort dina julklappar
Har du en eller flera oönskade julklappar som får plats i en 
papperskasse (normal mataffärsstorlek)? Ta en eller två kassar 
till N3, inlämning sker 14-17, uthämtning 15-18. 

Träff för nya medlemmar
Du som har blivit medlem i Trollhättans naturskyddsförening 
under 2022 är välkommen på en träff för nya medlemmar.
Träffen är ett tillfälle att träffa andra som är engagerade i att 
skydda vår natur, att lära sig lite mer om föreningen, få reda på 
vad som planeras lokalt i Trollhättan och  få möjlighet att 
framföra egna ideer och förslag.
Vi bjuder på kaffe, te och eko-fika!

Inspirationskväll tågsemester
Vi träffas för att inspirera och inspireras kring ämnet 
tågsemester. Ingen är expert och vi lär oss tillsammans. Korta 
inspirationsföreläsningar om tågsemester i Europa. Välkommen 
oavsett om du är van tågresenär eller drömmer om din första 
längre tågresa.

Slow fashion- Länge leve tygkassen! 
Kom och skapa dig en tygkasse, laga en gammal tygkasse eller 
ta med dig ett plagg eller två som behöver lagas. Vi finns på 
plats med tyg, tråd, symaskiner och bistår med kunnande och 
hjälp. 

Thorulf- 0764267809

Kari- 

Heidi-
0705653756

0703413655
Angelica- 
0734337391
Anmäl dig senast 18 
januari på vår 
hemsida.

Thorulf- 0764267809

Kari- 0703413655
Angelica- 
0734337391

Heidi-
0705653756

Torbjörn- 
0728898105

Eira- 070950433

Datum, tid och plats Beskrivning Kontakt

Mars

7 mars, tisdag
18- 20, Folkets park

19 mars, söndag
13- 15, Folkets park

21 mars, tisdag
18- ca19.30, 
Trollhättans 
stadsbibliotek

April

April, startdatum 
bestäms senare

11 april , tisdag
11- ca14

19 april, onsdag
18- ca19.30
Vänersborgs bibliotek

23 april , söndag
13- 15.30, Vårviks gård

23 april, söndag
13.30- 15.30, Vårviks 
gård

23 april, söndag
17- 19, Hullsjön

Årsmöte
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Anna Bergengren, 
koordinator för Platåbergens Unesco globala geopark, att 
berätta om det världsunika platåbergslandskapet och den stora 
mångfald av landskap och naturtyper som vi hittar här. Den
stora variationen i natur är en grund för en spännande 
kulturhistoria, industrihistoria och för nutida friluftsliv och 
turism.

Biologisk mångfald - Föreläsning fjärilar o pollinatörer
Föreläsning och bildvisning av naturfotograferna Anki 
Johansson och Anna Lynx om fjärilars/pollinatörers behov av 
olika växter för sin livsbetingelser i våra trädgårdar/grönytor.

Föreläsning- Klas Grinell från Göteborgs Universitet
Klas Grinell: Om ekonomisk tillväxt, teknologisk utveckling och 
individuell tillfredsställelse riskerar ekologisk kollaps, vad kan vi 
då eftersträva istället? 
I boken Eudaimonia menar idéhistorikern Klas Grinell att den 
rådande klimatkrisen inte bara kräver en industriell och 
teknologisk utan också en kulturell omställning. Med 
utgångspunkt i Aristoteles eudaimoniska ideal för ett gott liv 
reflekterar han över nya möjliga sätt att gemensamt förhålla oss 
till natur, utveckling, självförverkligande, och till varandra. 
Hur kan stoff från det antika tankegodset hjälpa oss att ställa de 
rätta etiska, ekologiska och politiska frågorna idag?"

Botanikcirkel Birgitta Lindqvist
Botanikcirkel för nybörjare. Ca 5 träffar utomhus på olika ställen 
som bestäms av gruppen. 

Vårvandring Björkås trappor
Vi går via Björkås trappor upp på Halleberg och hoppas på en rik 
vårblomning. Vandringen leds av Kirsi och Irene.

Hemester - kom och inspireras av utflyktsmål i Dalsland. 
Roger Olsson som skrivit boken Natur i Dalsland berättar om 
pärlor att besöka , Lars Eric Fjellman som är en av fotograferna 
till boken kommer och visar bilder.

Biologisk mångfald - att anlägga en ängsmark/rabatt 
Hur skapar man då i praktiken en ”paulun” (himmelssäng) för 
fjärilar och pollinatörer? Peter Birkenmeier och Martin Nordberg 
berättar och visar praktiskt om vilka olika växter, smådjur och 
mikroorganismer som är varandras förutsättningar i en levande 
trädgård. Fröpåsar till alla som aktivt vill pröva att skapa 
förutsättningar och en egen ”paulun” för fjärilar och pollinatörer i 
sin trädgård.  

Natursnokarna
Beskrivining kommer upp på vår hemsida.

Fågelskådning Hullsjön 
Samarrangemang med Turistföreningen Götaälvdalen.

Kari- 0703413655
För fika anmäl dig på 
vår hemsida senast
28 februari.

Eira- 0709504133

Angelica- 
0734337391

0703413655

Kari- 0703413655, 
Eira- 0709504133

Kari- 0703413655

Anmälan till Eira- tel 
0709504133, 
hogforseneira@
gmail.com senast
tors. 6 april

Josefin-
0708355471

Thorulf- 0764267809

Kari- 

Datum, tid och plats Beskrivning Kontakt



Maj

6 maj, lördag 
13.30- ,  Hullsjön 

6 maj, lördag
11- 14, Kreativa boxen
N3

7 maj, söndag
11-14

9 maj, tisdag
11- ca14

23 maj, tisdag
11- ca14

27 maj, lördag

27 maj, lördag
13.30- ca15.30

3 juni, lördag
10-16, Vårviks gård

13 juni, tisdag
11- ca14

Juli

8 juli, lördag
För tid håll utkik på vår 
hemsida

Augusti

6 aug, söndag
10-15

Juni

Natursnokarna
Beskrivning kommer upp på vår hemsida.

Slow fashion: Pocket edition
Ta med dig ett plagg eller två som behöver lagas, och/eller som 
behöver (större) fickor. Vi finns på plats med tyg, tråd, 
symaskiner och bistår med kunnande och hjälp. 

Fagning på Grinnsjötorp
Vi förbereder ängarna runt huset för kommande växtsäsong, 
genom att räfsa bort gamla löv, kvistar och mossa. Grillelden 
brinner och kaffepannan står på spisen.

Vandring Hallesnipen
Vi gör en vandring på norra delen av Halleberg - Hallesnipen som 
är särskilt intressant ur geologisk synvinkel.

Vandring Levene äng
Leven äng är ett naturreservat strax utanför Vara. 
Naturreservatet är en såtteräng som sköts genom röjning , 
slåtter och lövtäckt och därefter betning. 

Medlemsdagar som Länsförbundet anordnar vid Grinnsjö

Natursnokarna
Beskrivning kommer upp på vår hemsida.

Kurs Lieslåtter
Anna Anderson som driver Annas Lie & Natur, kommer och lär 
oss slå med lie. Grundlig genomgång av teknik och utrustning 
utlovas, så att du efter kursen kan börja slå din egen äng, eller 
delta i gemensam slåtter. Utrustning finns att låna eller att köpa. 
Ta med egen lunch. Begränsat antal platser. Kostnad 500:-

Orkidee-vandring Ryrs naturreservat  
Vi åker till Ryrs naturreservat norr om Mellerud. Thomas 
Ögrenguidar oss bland  orkideer och andra rara växter som finns 
där.

Bioblitz vid Grinnsjöstugan

Slåtter på Grinnsjötorp
Varje år slår vi ängarna runt huset med lie, detta för att gynna de 
värdefulla växter som trivs bättre på näringsfattiga marker. 
Välkommen att delta. Erfarna liemän och liekvinnor visar hur det 
går till och hur slipstenen ska dras. Lie och kratta finns att 
låna.Sill och potatis till slåtterfolket!

Josefin-
0708355471

Heidi-
0705653756

0702990676

0703413655,
070950433

Kari- 0703413655, 
Eira- 070950433

0764267809

Josefin- 
0708355471

Henrik- 0702990676 

Kari- 0703413655, 
Eira- 070950433

Thorulf- 0764267809

Henrik- 0702990676

Henrik- 

Kari-  
Eira- 

Thorulf- 

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

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

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

Biologisk mångfald, projektet Fjäril vingad.
Projektet Fjäril vingad består av 4 olika delar som hänger ihop men det går fint att välja att vara med på bara ett 
eller några tillfällen. Läs mer i programmet här bredvid.

1. 25 /2 Fjäril vingad syns på …?
Fotoutställning om våra vanliga och ovanliga fjärilar.

2. 19/3 …//sig sitt gröna skjul tillaga//
Föreläsning om fjärilar och andra pollinatörers behov 
av olika miljöer och växter för sin reproduktion och överlevnad.

3. 23/4 …//och i blomman sin paulun//..
Hur skapar man då i praktiken en levande trädgård som gynnar 
våra pollinatörer? Praktik på Vårviks gård.

4. 10/9 …// gräsets brodd och gula plan// .
Hur gick det? Återsamling och erfarenhetsutbyte kring vad som 
lyckades/misslyckades.

©Anki Johansson
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