
Redaktionen fick höra talas om att ett “Bihotell” uppförts i Krusboda skolas så kallade 

“gröna rum” - något som vi tyckte lät intressant. Vi tog kontakt med Carol Loukkola 

som är en av initiativtagarna för att ta reda på mer. 

 

Redaktören möter upp Carol och 5:e-klassaren Arvid Westius på skolan några dagar innan 

det hägrande sommarlovet. Carol berättar att hon varit på skolan i 2,5 år som trä- och 

metallslöjdslärare, men en del uppmärksamma läsare kanske även känner igen hennes 

namn om de hade barn på Dalskolan i början av 2000-talet då hon var lärare där. Eleven 

Arvid är med inledningsvis och poserar snällt vid bihotellet för lite bilder och berättar lite om 

sitt bihotell och att han är uppvuxen i Krusboda, men måste lämna oss efter en kort stund då 

andra plikter kallar.  

 

Hur kommer det sig då att man startade ett bihotell? Det visar sig att Carol har ett intresse 

för natur- och friluftsliv överlag och hade hört talas om dessa “hotell” och blivit intresserad. 

Hon började fundera över om det inte skulle passa utmärkt att snickra ihop lite bihotell i trä- 

och metallslöjden, men precis i samband med dessa funderingar gjorde Tyresö Kommun ett 

litet upprop och lät meddela att man hade för avsikt att dra igång ett projekt runt just bihotell, 

detta på initiativ av Naturskyddsföreningen. Skälet var/är att de naturliga boplatserna för bin i 

Sverige har minskat. Naturligtvis nappade då Carol direkt och deltog på ett uppstartsmöte 

som bevistades av både skolor och diverse kommunala “dignitärer” för att få mer info och 

kunskap om ämnet. 

 

Själva grundvalen för projektet är att bevara den biologiska mångfalden - vet ni läsare t.ex. 

att så mycket som en tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av bin och andra insekter? 

När det gäller just bin så är det framförallt rödmurarbiet som står för pollineringen. 

Rödmurarbiet är - till skillnad från de honungsbin (och de bikupor) de flesta av oss tänker på 

när vi hör ordet bi - solitärer, dvs de lever inte i grupp utan lever för sig själva. De pollinerar 

framför allt bär och frukter. Som med så mycket annat i naturen så undrar man lite lätt över 

hur de kommit fram till det väldigt genomtänkta sätt de “bor” på; när ett rödmurarbi hittar sitt 

bo, gärna i döda träd eller kvistar med “håligheter”, så letar det sig in längst in, “gräver ut” en 

första “grop” och placerar sedan ett ägg i detta hål, därefter förflyttar de sig lite och gräver ett 

nytt hål osv osv. När sedan äggen väl kläcks så kläcks de i “rätt” könsordning för att 

systemet ska kunna fortsätta fungera. Det är inte utan att man undrar över vilken arkitekt 

som ritade upp detta system… 

 

Även om nu just rödmurarbiet alltså inte är ett honungsproducerande bi så är de bin som 

producerar honungen en intressant jämförelse, om inte annat så för att förstå att uttrycket 

“flitig som ett bi” inte är hämtat ur luften: för att producera en normalstor burk honung på 700 

gram så besöks 5 miljoner(!) blommor - tanken svindlar över vilket fullkomligt enormt arbete 

som lagts ned för att man ska kunna ta den där skeden honung i kvällstéet. I Sverige finns 

det så många som 270 olika arter vilda bin varav en tredjedel är rödlistade - dvs hotade - 

och det blir då lätt att förstå att om arten minskar så kommer det få “bi”verkningar på ett allt 

annat än positivt sätt. 

 

Kommunen har bidragit med 3.000:- till varje skola som gått med i projektet, pengar som 

investerats framför allt i byggmaterial till bihotellen, och Naturskyddsföreningen har sponsrat 

med frön till växter som rödmurarbiet är förtjust i och som planterats i Gröna rummet. 

 



Vårt samtal glider över mer allmänt på Gröna rummet och arbetet där; Carol fick gå på 

“visning” när Naturskyddsföreningens ordförande i Tyresö Solveig Dahl visade upp det i 

början på 2000-talet. Då var Gröna rummet i sin både bildliga och bokstavliga blomning. 

Gröna rummet används även idag för undervisning, men har sedan den tiden förlorat lite av 

sin forna glans - tyvärr inte minst  som resultat av avsiktlig skadegörelse. Carol och 

skolvaktmästaren Pierre har nu lagt ned en hel del möda på att återställa “rummet” 

åtminstone delvis - den dag redaktionen hälsar på har det precis snickrats spång innan vi 

anländer. Skadegörelsen har tyvärr dock medfört att man ser sig tvungen att nu riva 

växthuset - och förutom den rent materiella förlusten så märker man hur tråkigt Carol tycker 

att det är att saker utsatts för ren förstörelse. Carol berättar att hon känner sig uppgiven och 

vi hoppas att denna text kan hjälpa till så att vi Krusbodabor kastar ett extra öga på Gröna 

rummet om vi passerar där kvällstid. På skolan har dock vissa planer på att återuppväcka 

rummet börjat spira då skolkocken Tomas (tidigare porträtterad i Kontakten) initierade ett 

möte om hållbar utveckling bara någon vecka innan vårt samtal - vi hoppas att vi får 

möjlighet att återkomma i ärendet. 

 

Åter till bihotellet: förutom den goda gärning skapandet av bihotellen är redan från start så 

har projektet även fyllt skolan med pedagogiska sysslor i ett antal olika ämnen: naturligtvis 

NO-ämnena men även bild- och språklektioner har använt sig av temat (i engelskan under 

den fyndiga titeln “bee happy”), och såväl låg- som mellanstadielärarna har låtit sina elever 

arbeta med projektet. I textilslöjden så har man också torrtovat konstgjorda bin som sitter 

placerade i bihotellen. De yngre eleverna har också samlat vass till bihotellen och under en 

friluftsdag så såg idrottsläraren till att en station samlade in kottar, pinnar och bark till bygget. 

Vaktmästaren Pierre har byggt själva stommen till hotellet och maken till en av skolans 

lärare som är plåtslagare har bidragit med ett plåttak till hela “hotellet”. Carol hade även en 

en workshop för lärarteamet där det snickrades bihotell av 16 personer så flisorna rök, 

kocken Tomas kom och serverade sparrissoppa som varmhölls i slöjdsalen så att 

arbetsmoralen upprätthölls - mycket lyckat berättar hon glatt. Kort sagt så genomsyrar hela 

projektet delar av skolverksamheten, något som rimmar mycket väl med de pedagogiska 

tankar om ämnensöverskridande verksamhet som finns i skolvärlden idag. 

 

All heder åt Carol, Arvid och alla andra elever och lärare som engagerat sig i arbetet, vi 

hoppas att detta inte bara bidrar till att detta enskilda projekt blir lyckat, låt oss hoppas att det 

i förlängningen även för med sig en omtanke om både den natur vi måste ta hand om och att 

eleverna får en förståelse för att hela våran värld är uppbyggd runt att tingen är beroende av 

varandra. Att det sedan finns solitärer (i form av både människor och insekter) som bidrar till 

detta är ju naturligtvis också en form av samarbete. Kort sagt ett projekt att lovorda i både 

stort och smått. 

 

Peter Eriksson 

 


