
Västerviksposten 5 april, Västervik: 

Fågelholksbygge vid Marsbäcken 

Fåglarna känner inga gränser. Under lördagen hördes det taktfasta ljudet av sågar och hammare vid 

Marsbäckens föreningsgård och asylboende. Det tillverkades fågelholkar för glatta livet. Medtagna 

förbandsmaterialen behövdes dock inte användas, ingen skadade sig. 

Det var Tjust Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Tjust som besökte Marsbäcken och det asylboende 

för flyktingfamiljer som finns där. Ett första möte av flera planerade. 

Det hela började med att en av de första flyktingfamiljer som kom till Marsbäcken i höstas uttryckte 

intresse lära sig lite om svenska fåglar och speciellt få pröva på att bygga fågelholkar. Tiden som 

asylsökande kan bli långsam i väntan på besked om man får stanna i Sverige eller inte. Denna fråga tog 

Västervikspostens reporter Anders Sjögren, tillika hängiven fågelskådare, fasta på.  

Och där var nu representanter för de 2 föreningarna och ett antal asylsökande. Första holken blev snabbt 

färdig, passande för t.ex. blåmes eller svartvit flugsnappare och bars stolt hem av ett av barnen. Nästa 

bygge var lite annorlunda, en modell passande t.ex. rödstjärt, med en stor öppning över halva framsidan. 

Den pryder nu ett träd vid ladan, välkomnande flyttfåglar från varmare trakter efter en farofylld resa. 

Plötsligt kommer 2 helikoptrar och Abdalkadr Ali förklarar med svenskengelska och teckenspråk att det är 

skönt att inte längre behöva springa och gömma sig för beskjutning och bensinfatsbomber vid det ljudet. 

Något man lät kan förstå. 

Vi får se var familjens fågelholk till slut kommer kunna sättas upp. 

Text och foto: Michael Söderström 

 

 

 

Bildtexter: 

Nr 0656:  

Alla ville snickra: Fr. vä: Mohamed Ali, Ahmed Ali, mamma Kadra Abdue, Leif Ericsson från 

Naturskyddsföreningen i Tjust, pappa Abdalkadr Ali och Anders Sjögren från Fågelklubben i Tjust. Leif 

visade sig ha en dold talang som kom väl till pass när ingen tolk kom - tack vare lite utlandsboende kunde 

han några ord på arabiska!  

 

Nr 0657: 

Ali Gan Ali, 4 år, koncentrerad på en besvärlig spik. 

Nr0663: 

Mohamed Ali visar stolt upp den holk hans pappa byggt. Frågan är var familjen kommer kunna sätta upp 

den någonstans? 



 

 

 


