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Välkomna på invigning av Kilens insektshotell! 
 
Fredagen den 27 april kl. 10 inviger vi det upprustade grönområdet i 
kvarteret Kilen* tillsammans med Hagaskolan och deltagare från 
Arbetscentrum.  

Under invigningen bjuds det på högtidstal, insektsquiz och fika. 

Hamn- och gatuförvaltningen har under våren rustat upp grönområdet med god hjälp av 
deltagare på Arbetscentrum, som har byggt holkar och insektshotell, och klass 6 på 
Hagaskolan, som har målat och dekorerat insektshusen. 
- Det finns med i våra mål att eleverna ska känna till hur organismer anpassar sig till olika 
livsmiljöer, vilket är högaktuellt när insekterna inte längre hittar ställen att bo på. Detta 
arbete har varit ett kul sätt att göra något praktiskt av det som lätt blir lite för teoretiskt, 
säger Mia, lärare för klass 6 på Hagaskolan.  

Upprustningen av Kilen är ett resultat av en motion från Christofer Bergenblock (C), som 
2005 önskade att Kilen skulle avsättas som parkmark samt iordningställas till ett trevligt 
grönområde. Att bevara befintliga grönområden som bidrar till en trevlig miljö är viktigt i 
en växande stad. Kvarteret Kilen är nu ett exempel på hur ett grönområde i stadsmiljö 
kan gynna biologisk mångfald och fungera som ett bostadskvarter för våra småkryp. Här 
kan pollinerande insekter hitta en fristad, när deras livsmiljöer minskar i jordbruks-
landskapet.   

De fem almar, som drabbats av almsjuka, har sparats som stubbhus. Här kan insekterna 
checka gratis in på hotell. Små borrade hål i stenar och död ved i skogsdungen ger också 
plats för bostadssökande insekter. På den nyanlagda stigen finns skyltar uppsatta där den 
intresserade kan lära sig mer natur, miljö och om vilken betydelse insekterna har i staden. 
Förhoppningen är att den pedagogiska slingan ska bli populär för både allmänheten och 
skolbarn. 

*Grönområdet intill Ringvägen – Rosenfredsgatan - Södra vägen. 

För mer information, kontakta: 
Nicole Danielsson, projektledare hamn- och gatuförvaltningen 
nicole.danielsson.ahumada@varberg.se, telefon: 070-810 72 31 

Tobias Carlsson, ordförande hamn- och gatunämnden 
tobias.carlsson@varberg.se, telefon: 070-830 50 90 

 Pressinbjudan     2018-04-24 
 
  


	Pressinbjudan     2018-04-24

