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DALS-ED. Självklara studiebesök

w
På Fågelvägens förskola tog förskolechef Susanne Kinhult
emot och informerade besökarna.
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Hos Sven Johansson Bygg blev det information och rundvandring. Bland annat visades företagets trävägg med cellulosaFOTO: TOMMY LÖFGREN
isolering av Prefabchefen David Hesselroth och vd Peter Andersson.

Iréne Malmberg (här på en bild från ett annat tillfälle) är
projektledare för rethinking wood.
FOTO: MATTIAS MODÉEN
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Främjar trä som byggmaterial

w

Ett 20-tal deltagare från Fyrbodal verksamma som byggare, byggkonsulter och politiker var på plats i Ed, som
representerades av Annette
Palmqvist, kommunens näringslivsstrateg.

rerade träväggarna när den
byggdes.
Där blev det information
om den speciella processen
partnering, som bidrog till
det lyckade resultatet.

vilka blir barnens hemvister
under dagen.
Lokalernas utformning
gör det möjligt för pedagogerna att arbeta med flexibilitet och utveckling.

Barnens miljö
Förskolan har plats för 100
barn och har en annorlunda
pedagogik som bygger på
olika lärmiljöer och ateljéer,
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under en späckad eftermiddag gjordes på Fågelvägens
förskola.
– Tanken är att projektet
ska främja val av trä som
byggnadsmaterial, säger

Komponenter av trä

Hos Sven Johansson Bygg
AB var det Prefab-avdelningen som stod i fokus.
Sedan tio år tillbaka tillverkar SJB byggkomponenter av trä för småhus och
flerbostadshus med mera.
Det blev en rundvandring
i fabriken och mycket information.
Nästa stopp var Fågelvägens förskola dit SJB leve-
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Därför var det helt naturligt
att när projektet Rethinking
wood anordnade ett studiebesök i Dals-Ed så ingick ett
besök hos byggföretaget.
Det andra studiebesöket

Iréne Malmberg, projektledare för interregprojeket
Rethinking wood.
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YYTrä finns det gott om i Dalsland. Trä
är också ett bra byggnadsmaterial.
Det är inte minst Sven Johansson
Bygg AB i Dals-Ed ett bevis på.

SVERIGE. Vinterfåglar in på knuten

Talgoxen etta – grönsiskan ”bubblare”
När drygt hälften av rapporterna i årets stora fågelräkning kommit in, ser
det ut som om talgoxen
sitter i orubbat bo.

Grönsiskan är vanligare i år.
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För 15:e året i rad genomför
BirdLife Sverige med hjälp
av svenska folket den stora
fågelräkningen. Precis som
tidigare år ser talgoxen ut att
vara den talrikaste fågeln vid
landets fågelmatningar. Liksom tidigare står också kampen om andraplatsen mellan
blåmes och pilfink. Förra
året kom pilfinken tvåa.
Bakom denna topptrio
finns årets ”bubblare”. Det
är den grönsiskan, som i
år förekommer i betydligt
större antal än normalt. Den
brukar återfinnas långt ner
på listan, men är så här långt
klar fyra.

Anledningen till att det
är många grönsiskor kan
vara att deras normala vinterföda, alfrö, har spridits
för vinden när den milda
vintern fått alkottarna att
öppna sig. Precis som många
andra träd och buskar hade
alen god frösättning hösten
2019. Det fick många grönsiskor att stanna i Sverige
i stället för att flyga ner till
Centraleuropa i höstas.
Förutom alfrö äter grönsiskorna gärna både solrosfrö och jordnötter. De kommer ofta i större flockar – det
är nästan så att man kan tala
om svärmar.
Lite längre ner på listan,
i skrivande stund på sjunde
plats, hittar vi en annan
”bubblare”. Det är sidensvansen som är talrikare i
vinter än vad den brukar

vara. Även i dess fall är det
den rika frösättningen hösten 2019 som ligger bakom,
men det handlar då i första
hand om rönnbär och oxelbär. Vid fågelmatningar äter
sidensvansarna gärna äpplen och annan frukt.
Under tisdagen beräknas
den regionala sammanställningen vara klar, uppger
organisationen Birdlife i ett
pressmeddelande.

Mattias Modéen

Talgoxen håller ställningarna.
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