
å

                              

                                                   
 

                                              

                             

1. ”Vägvisande 

Holk för mesar” 

Gjord av Familj i 

Götene. 

 

2. Fanny prövar att blanda 

olika färger, hon vill ha 

mycket färg på sin holk. 

Hon vill ha en Skata i sin 

holk. 

Fågelholk gjord av Fanny, 

4 år från Förskolan 

Skattkistan, Götene. 

3. ”Funkis 3” Ett 

hus för den 

trendige fågeln. 

Gjord av Jael, 

Götene. 

4. . Paulina målar 

hjärtan för hon tycker 

om hjärtan. Hon vill att 

talgoxen ska bo i 

hennes holk. 

Fågelholk gjord av 

Paulina, 5 år, Förskolan 

Skattkistan, Götene. 

5. Kevin målar 

olika färger som 

han tycker om. 

Kevin vill ha en 

sparv i sin holk. 

Gjord av Kevin, 5 

år, förskolan 

Skattkistan, 

Götene. 

6. Tia målar blommor. Tia 

vill att en fågel med lång 

svans ska bo i hennes holk. 

Gjord av Tia, 6 år, förskolan 

Skattkistan, Götene. 



                                            

                                             

                                           

 

 

 

 

 

 

7. En fågelholk som 

jag ville skulle bli 

färgglad, speciell 

och hemtrevlig för 

fåglar, även under 

hösten. 

Gjord av Julia, 

Västerbyskolan, 

Götene. 

8. Tova målar 

regnbågen på sin 

holk. Tova hoppas 

att en Skata flyttar 

in. 

Gjord av Tova, 4 år, 

Förskolan 

Skattkistan, 

Götene. 

9. Amber gör vackra 

prickar i olika 

färger. Amber 

hoppas det flyttar 

in en skata i hennes 

holk. 

Gjord av Amber, 4 

år, Förskolan 

Skattkistan, 

Götene. 

10. ”En riktig rolig 

holk för en 

skämtsam fågel” 

Gjord av Jolin, 

Götene. 

11. Den flödande 

holken. 

Gjord av Alva och 

Ebba, Lundabyns 

skola. 

12. Änglaholken. 

Gjord av 

Lundsbrunns 

Samhällsförening, 

filmgruppen. 



                                           

                                             

                                        

 

13. En holk för 

den hemlige 

fågeln. 

Gjord av 

Filmgruppen,  

inom samhälls-

föreningen i 

Lundsbrunn. 

14. Den snöiga 

holken. 

Gjord av Lucas, 

Lundabyns skola. 

15. ”Home”   

Blommig med 

fjäril, för det 

hör till naturen. 

På undersidan 

är det två 

fåglar för jag 

vill ha ungar i 

den. Jag vill att 

en Blåmes 

familj flyttar in. 

Av Simon, 

Lundabyn skola 

16. ”Fågelsträck” 

 

Gjord av Agnes, 

Lundabyns skola. 

”En mörk och 

Ljus” 

 

Gjord av Jolin, 

Götene. 

18. ”Fågel Art” 

 

Gjord av 

Jonathan, 

Lundabyns skola. 



                                         

                                         

                                         

19. 

”Vinterholk” 

 

Gjord av Ebba, 

Lundabyns 

skola. 

20. ”Feng Shui” 

En harmonisk holk 

till en Mindfulness 

intresserad 

fågelfamilj. 

Gjord av Daniel, 

Elev på 

Västerbyskolan. 

21.”Fågelholk 

för 

Kärlekskranka” 

Gjord av 

Filmgruppen  

inom 

Lundsbrunns 

Samhälls-

förening. 

22. ”Löv is in the 

air” 

Gjord av 

Filmgruppen inom  

Lundsbrunns  

Samhällsförening. 

23. ”Fågel Röd!” 

Gjord av unga i 

Lundsbrunn. 

Här vill vi ha en 

familj Rödhake! 

24. ”Grönska” 

För en mes familj 

med många ungar. 

Gjord av unga i 

Lundsbrunn. 



                                                

                                              

                                             

 

25. ”Den soliga 

sommarholken” 

 

Gjord av William, 

Lundabyns skola. 

26. ”Den 

grönskimrande 

holken” 

 

Gjord av Elliot, 

Lundabyns skola. 

27. ”Fjärilen mot 

himlen”. 

Gjord av Maja, 

Lundabyns skola. 

28. ”Fjärils vingar”. 

 

Gjord av Clara, 

Lundabyns skola. 

29. Sommarholken 

 

Gjord av Vincent, 

Lundabyns skola. 

30. ”Insektsglädje” 

 

Gjord av Alice, 

Lundabyns skola. 



                                               

 

                                                

                                                

31. Solnedgång 

över Lundsbrunn. 

 

Gjord av Edvin, 

Lundabyns skola. 

32. Växtriket. 

 

Gjord av Alexandra, 

Lundabyns skola. 

33. ”Lek med holk”. 

 

Gjord av Viktoria, 

Lundabyns skola. 

34. ”Himmel möter 

jord”. 

 

Gjord av Felicia, 

Lundabyns skola. 

35.  

”Birdie numnum”. 

 

Gjord av Arvid, 

Lundabyns skola. 

36. ”Mitt i prick”. 

En fågelholk för fågel 

med sämre syn som 

med färgläggningen 

kan hitta fram till 

ingångshålet. 

Gjord av familj i 

Götene. 



                                        

                                        

                                        

 

37. ”Grönt ljus-

flytta in”. 

 

Gjord av Lucas, 

Lundabyns 

skola. 

38. ”Kärleksnäste” 

En kramig 

kärleksplats för 

romantik och 

familjeplanering. 

 

Gjord av Simon, 

Lundabyns skola. 

39. ”Prickigt 

sommartorp”. 

 

För flyttfågel 

som snabbt 

behöver en holk 

för 

korttidsboende. 

Gjord av familj 

boende i 

närheten. 

40. ”Blått möter 

rött”. 

 

Gjord av Ebba, 

Lundabyns skola. 

41. ”Det bara 

händer” 

 

Gjord av Alva 

och Ebba. 

42. 

”Sommarhjärta” 

 

Gjorda av elev, 

Lundabyns skola. 



                                                

                                                

                                                

 

43. ”Lockande 

regnbågsholk”. 

 

Gjord av Ella, 

Lundabyns skola. 

44. ”Flugsnapparen” 

En holk för 

flugsnapparen som 

vill skrämmas. 

 

Gjord av 

filmgruppen i 

Lundsbrunn. 

45. ”Heja Lif” 

En holk som hyllar 

Lundsbrunns if och 

deras 

fotbollsverksamhet. 

 

Gjord av 

filmgruppen i 

Lundsbrunn. 

46. ”Den hjärtliga 

holken”. 

Gjord för fåglar som 

vill ha sällskap med 

andra arter. 

Gjord av 

filmgruppen i 

Lundsbrunn. 

47. ”LÖV” 

En fågelholk som 

ska locka till sig 

larver som 

fågelungar lätt kan 

sluka. 

 

Gjord av 

filmgruppen i 

Lundsbrunn. 

48. ”Sommar om 

natten”. 

 

En fågelholk för 

mesar som är uppe 

på nätterna. 

Gjord av 

filmgruppen i 

Lundsbrunn. 



                                                 

                                                 

                                                 

 

49. ”Alla hjärtans 

holk” 

En holk för snäll och 

hjälpsam fågelfamilj. 

 

Gjord av Julia, 

Västerbyskolan. 

50. ”Det frodas”. 

En holk som bringar 

familjelycka. 

 

Gjord av Moa, elev 

på Lundabyns skola 

i Lundsbrunn. 

51. ”Holken i 

skuggan” 

 

En holk för den 

blyge fågelfamiljen 

som gärna tar lite 

mindre plats. 

 

Gjord av Simon, 

Lundabyns skola. 

52. ”Röd finess”. 

En hemtrevlig holk 

för den smarta 

fågeln. 

 

Gjord av Linus, 

Lundabyns skola. 

53. ”Blå himmel 

mot en vacker 

solnedgång” 

 

Gjord av Jesper, 

Lundabyns skola. 

54. ”Vackra stjärna” 

 

Gjord av elev på 

Lundabyns skola. 



                                                

                                                

                                                

 

55.”Het 

sommardag” 

 

Gjord a Vera, 

Lundabyns skola. 

56. 

”Sommarblomma” 

 

Gjord av Emilia, 

Lundabyns skola. 

57. ”Sommaräng” 

 

Gjord av Märta, 

Lundabyns skola. 

58. ”Glad i hågen” 

 

Gjord av Rebecka, 

Lundabyns skola. 

59. ”Blomster” 

 

Gjord av Ingrid, 

Lundabyns skola. 

60. ”Sommarlov” 

 

Gjord av Ester, 

Lundabyns skola. 



                                                

                                                

                                                

 

61. ”Fjärilshjärta” 

 

Gjord av Agnes, 

Lundabyns skola. 

62. ”Bird” 

 

Gjord av Alva, 

Lundabyns skola. 

63. ”Stormvind” 

Gjord av Erik, 

förskolan 

Skattkistan, 

Götene. 

64.”Dimma” 

 

Gjord av Ella, 

Lundabyns skola. 

65. ”PRO” 

En holk för den 

ålderstigne. 

Gjord av 

Lundsbrunns PRO. 

66. ”Siluett” 

En holk för den 

ljudlösa fågeln. 

 

Gjord av Moa, 

Lundabyns skola. 



                                               

                                                          

                                               

67. ”Hjärtlig 

himmelsholk” 

Klara, 5 år, målar 

regnbågen och 

bokstäver. Hon tror 

att en Talgoxe 

skulle tycka om 

hennes holk. 

Gjord av Klara, 

Förskolan 

Skattkistan, 

Götene. 

68. ”Färgcollage” 

Abdulia, 5 år. 

Det ska bo en liten 

fågel i Abdulias 

holk. 

Gjord av Abdulia, 

Förskolan 

Skattkistan, 

Götene. 

69. ”blommor i 

skogen” 

Kasper målar 

blommor. Han vill 

gärna ha en Talgoxe. 

Gjord av Kasper, 

Förskolan 

Skattkistan, Götene. 

Talgoxe. 

70. ”Sommarholk” 

Mateusz, 5 år, målar 

sommar på sin holk, 

gräs, himmel och 

sol. 

Gjord av Mateusz, 

Förskolan 

Skattkistan, Götene. 

71. ”Brun fågel 

sökes” 

Suhaib, 5 år, älskar 

att blanda olika 

färger. Han vill att 

en brun fågel ska 

flytta i holken och 

få ägg. 

Gjord av Suhaib, 

Förskolan 

Skattkistan, 

Götene. 



                                                

                                                

                                                

 

72. ”En solig holk för 

blåa fåglar” 

Gjord av Agnes, 

Lundabyns skola, 

Lundsbrunn. 

73. ”Vackra blå holk” 

Gjord av Salma, 4 år, 

Förskolan Skattkistan 

i Götene. 

74. ”Hola!” 

En holk för specifikt 

flyttfåglar från 

Spanien. 

Gjord av filmgruppen 

i Lundsbrunn. 

75. ”Ljusning” 

 

En holk för främst 

svartmesen som 

ibland behöver 

uppmuntran. 

Gjord av filmgruppen 

i Lundsbrunn. 

76. ”Falu rödfärg” 

Gjord av Sixten, 

Lundabyns skola. 

77. ”Hej” 

Gjord av elev på 

Lundabyns skola. 

 



                                                 

                                                

                                                

 

78. ”Natur” 

En fågelholk med 

fåglar, blommor och 

grönt gräs för det 

hör natururen till. 

Gjord av Moa och 

Simon, Lundabyns 

skola, Lundsbrunn. 

79. ”Stare” 

 

Gjord av Arvid, 

Lundabyns skola, 

Lundsbrunn. 

80. ”Mmmmmmm” 

Gjord av Ture, 

Lundabyns skola, 

Lundsbrunn. 

Holk 81-82. 

Sponsrade av 

Natur- och 

Fornvårdslaget, 

 

Götene kommun 

83. ”Röd ros” 

Gjord av Moa, 

Hangelösa. 

84.”Sklt Holk” 

Tidningen Sklt 

har designat en 

holk för nyhets-

intresserade 

fågelfamiljer. 

 

Gjord av: 

Reporter för Sklt 



                                                                   

                                                          

 

85-86. Sponsrade av 

Studiefrämjandet som 

medverkat i 

Fågelholksprojektet. 

87. ”Du 

vackra 

blomma” 

Gjord av 

Tova, 

Lundabyns 

skola, 

Lundsbrunn. 

88-89 ”Sjunde och åttonde himlen”  

Vi skulle vilja att två familjer med svartvita flugsnappare 

bodde i sjunde och åttonde himlen. Svartvit flugsnappare 

har svårt att hitta holkar eftersom den är lite blyg, de lite 

tuffare fåglarna blåmes och talgoxe tränger sig ofta före. 

Det är hanen som väljer ut holk och dekorerar den för att 

imponera på honan, ju snyggare holken är inredd desto 

större chans har hanen att få en hona. Vi har hjälpt två 

hanar lite på traven med en himmelsk utsida, insidan får 

han dekorera själv. 

Gjorda av Sara och Anton, Fullösa. 

Kanske flyttar Blåmesar in? 



                                              

 

                                              

                                              

90. gjord av 

Martin Bolms, 

handledare inom 

projektet. Martin 

är en kunnig 

fågelholksbyggare. 

Se mer om 

Martins holkar 

holkfabriken.se 

91. Holk nära 

bygdegården.  

Gjord av Börje, 

f.d. Vaktmästare 

i bygdegården. 

92. Holk nära 

bygdegården.  

Gjord av Börje, f.d. 

Vaktmästare i 

bygdegården. 

93. Holk nära 

bygdegården.  

Gjord av Börje, f.d. 

Vaktmästare i 

bygdegården. 

94. Holk nära 

bygdegården.  

Gjord av Börje, f.d. 

Vaktmästare i 

bygdegården. 

95. Holk nära 

bygdegården.  

Gjord av Börje, 

f.d. Vaktmästare i 

bygdegården. 



                                         

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

96. Holk nära 

bygdegården.  

Gjord av Börje, 

f.d. 

Vaktmästare i 

bygdegården. 

97-100. Fyra 

Holkar i 

tillverkade av 

bybor som 

Kattugglor kan 

häcka i. Dessa 

holkar är 

utplacerade på 

olika platser i 

eller i närheten 

av Lundsbrunn. 

101-102 Dessa fågelholkar är skänkta av Gf koop i 

Götene. Götene Företagskooperativ är ett socialt 

företag.  Sociala företag är en allt vanligare 

företagsform i Sverige idag.  Idén kommer 

ursprungligen från Italien men det finns även gott om 

sociala företag i Storbritannien.  Den vanligaste 

formen av sociala företag är sociala arbetskooperativ 

där kooperatörerna är både anställda och 

egenföretagare. Se mer på 

www.gfkoop.se    

Kontakt: Telefon: 0511-340705 Mail: info@gfkoop.se 

http://www.gfkoop.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.  Lundsbrunns Samhällsförening har satt upp en webbholk så att 

intresserade bybor kan följa en häckning. Kontakta per e-post om du är 

intresserad av detta. 

e-post: Mikael.Tjustorp@telia.com 
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