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Dnr TFN-2013-800     Dpl 66 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Bifalla Bengt Åkerbloms medborgarförslag om att sätta upp fågelholkar i Karlstad 
centrum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Åkerblom att 
kommunen sätter upp fågelholkar i Karlstads centrum. Kommunfullmäktige 
beslutade den 25 april 2013, § 4 att översända medborgarförslaget till teknik- och 
fastighetsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juli 2013 
Kommunfullmäktiges protokoll den 25 april 2013, § 4 
Bengt Åkerbloms medborgarförslag den 4 mars 2013 
 
Ärende 
Bengt Åkerblom föreslår i ett medborgarförslag att kommunen sätter upp 
fågelholkar i Karlstad centrum. Bengt Åkerblom menar att en innerstad med 
häckande fåglar är en trivselfaktor väl värd att satsa på och bör resultera i ett 
Karlstad med mer fågelsång i parkerna – till glädje för både karlstadsbor och 
besökare i staden. Bengt Åkerblom berättar att kommunen tidigare satt upp ett stort 
antal fågelholkar i Karlstads centrum men att projektet tyvärr misslyckades av den 
anledningen att holkarna hängdes upp i träden med hjälp av remmar eller plastband 
som inte höll mer än i något år, med följden att fågelholkarna rasade ned. 
Bengt Åkerblom berättar vidare att holkarna bör vara byggda i vädertåligt material 
och föreslås fästas antingen med spik eller med hjälp av inplastade stålband. Bengt 
Åkerblom berättar att dessa holkar bör kunna sitta på plats i ca 15 år.  
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Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att medborgarförslaget är en god idé som 
överensstämmer med kommunens ledstjärna ”Den goda gröna staden” och ställer 
sig därför positiv till förslaget. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att cirka 200 stycken fågelholkar sätts 
ut senast under våren 2015 i cirka 15 olika grönområden som utsetts som lämpliga 
för att gynna fågellivet i Karlstads centrum. Åtgärden finansieras inom ram. 
Fågelholkarna tillverkas i sådant material, samt fästes på sådant sätt att 
hållbarheten och fågelholkarnas livslängd optimeras. 
 
 
 
Hans Wennerholm Alf Johansson 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Bengt Åkerblom  
Klara Jarstad, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Alf Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen 
 


