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______________________________Projektbeskrivning – 100 bostäder – till fåglar

Bakgrund:
Vårt projekt grundas på ett samarbete mellan Studiefrämjandet, Göingebygdens
Biologiska Förening och Mötesplats Ljungdala.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet Studieförbund som
bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet har en särskild
inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur.
Göingebygdens Biologiska Förening grundades 1949 och har nu drygt 800
medlemmar. Målsättningen för föreningen är att främja studiet och skyddet av djuroch växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor.
Mötesplats Ljungdala är en mötesplats för alla människor oavsett ålder, kön och
etnisk bakgrund. Vi finns istället för föräldrar eller föreningar, vi finns som en arena
för social gemenskap. Alla som kommer till Mötesplats Ljungdala möter en trygg miljö
i möjligheternas hus.
Syfte:
Eftersom Hässleholm vill marknadsföra sig som en naturstad gäller vårt projekt att
tillverka 100 fågelholkar som ett led i att hjälpa våra småfåglar i naturen. Vårt mål är att
de sen placeras ut på olika förskolor inom kommunen.
Process:
Göingebygdens Biologiska Förening står för tillskärningen av materialet till holkarna.
De ska tillverkas av lärkträ på grund av att det är ett träslag som håller länge.
Studiefrämjandet står för marknadsföringen och vi på MPL kommer att låta våra
ungdomar när vi har ungdomskvällar spika ihop fågelholkarna. Holkarna kommer att
numreras från ett till hundra och förskolorna kan få möjligheten att måla holkarna i
olika färger om de vill.

Tidsplan:
Tillverkningen av holkarna ska ske i februari till mars månad.
Fågelholkarna ska sättas ihop i slutet mars månad och sättas ut i början av april 2014.
Som uppföljning lämnar vi med en rapporteringsblankett till förskolorna där de har
möjlighet att skriva in vilka fåglar som bosätter sig i de olika holkarna och när de
kommer på våren.
Budget:
Vi ansöker samtidigt om Kronor 10.000:- för material till byggnation av etthundra
fågelholkar.
Som avslutning hoppas vi naturligtvis också att alla fågelholkarna kommer att
användas och att de ger möjlighet till att det blir många nya generationer av småfåglar
i vår natur.
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