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Medlemsavgifter 2007
370 kr för fullbetalande medlem
postgiro 8685-0 Sveriges Biodlares Riks-
förbund.

I avgiften ingår prenumeration på Bi-tid-
ningen. SBR har försäkring, som täcker
eventuella skadestånd som du kan bli
dömd att erlägga om dina bin åsamkat all-
varlig skada för annan person.

320 kr för studerande under 20 år.
Alltså fullt pris och därefter returneras 50
kr. Nya medlemmar, uppge alltid att ni till-
hör Tumbaortens biodlareförening.

50 kr för medlemskap i enbart lokal-
föreningen postgiro 273485-3 Tumba-
ortens biodlareförening.

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 12 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
hos Freddy på Hussebo

Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Varje tisdag hela sommaren
fram till sista veckan i augusti

Träffpunkten för nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

I naturen behöver inte minnesmaskinen
hippocampus ta ställning till informa-
tionen. Strömmen av kravlösa upplys-
ningar om biets vardag är som en ljum
dusch regnvatten för den lilla sjöhäst-
formade hjärnvindlingen.
Ni som levt länge med bina vet det här
redan men kanske har ni bekanta som
inte riktigt vågat sig fram till kuporna.
Be dem ta kontakt med någon i styrel-
sen för i sommar kan vi bjuda in ny-
börjare till en praktiskt inriktad minikurs
i biodling. Sveriges Biodlares Riksför-
bund bjuder på ett enkelt kursmaterial
för nybörjare. Kursen blir en naturlig
del i de trevliga tisdagsträffarna hos
Freddy på Hussebo.
Vi ses!
Kristina
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Kristinas vårbetraktelse



Eftersom jag är föreslagen
som ny bitillsynsman efter
Lars Andersson, vill jag
presentera mig med några
ord. Många av er har sä-
kert träffat mig på
Hussebo någon tis-dags-
kväll, eller på våra möten.
Jag sitter i föreningens sty-
relse sedan 2002, är sekre-
terare sedan 2005 och bru-
kar även föra protokoll på
årsmötet.
Min biodling startade 1998,
efter ett besök i biodlarnas
monter på Trädgårds-
mässan i Sollentuna. Min
farbror hade kupor på sin
gård utanför Eslöv och det
fanns bin vid kantors-
bostaden i byn på Söder-
slätt där jag växte upp. På
90-talet i Stockholm hade
jag möjlighet att själv börja,
om jag bara visste vart man
skulle vända sig. På mäs-
san fick jag veta att en ny-
börjarkurs precis hade
startat i Huddinge, så jag
fick en flygande  start.
Mina första samhällen
köpte jag av bitillsyns-
mannen i Huddinge, Jan
Thaning, och de kuporna
stod sommaren -98 ute på
föreningsbigården i
Sundby. Jag fick också
kontakt med Freddy Duwe,
så under några år åkte jag
varje sommarvecka både
till Sundby och Hussebo,
träffade många biodlare
och såg många sätt att odla
bin.
Antalet samhällen har

sakta men säkert ökat år
för år, idag har jag 55
stycken på olika platser i
Salems kommun. Jag bör-
jade med ligustica och har
hållit fast vid dem, odlar
drottningar för eget behov
med friparning hemma på
tomten i Rönninge, men har
även möjlighet att insemi-
nera efter en kurs vid
biinstitutet i Dol utanför
Prag, där jag också köpte
utrustning.
Även om jag hann uppleva
några år utan varroa, så
talades det mycket om
kvalstret från första början,
eftersom alla visste att det
bara var en tidsfråga innan
det skulle komma.
Jag gick varroakurser,
behörighetskurs för be-
kämpningsmedel och kur-
sen för Godkänd Biodlare,
vilket kan vara skälet till att
jag kommer ifråga som ny
bitillsynsman.
För att kunna utföra det
uppdraget går jag en
grundkurs för bitillsynsmän,
som hålls i Uppsala 27-28
april. Det blir även en fort-
bildningskurs i Stockholm 2
maj, med möjlighet att
träffa och diskutera med
tillsynsmän i länet. Efter
detta är det tänkt att läns-
styrelsen formellt ska till-
sätta mig som bitillsynsman
i Salems och Botkyrka
kommuner med Freddy
Duwe som ersättare.
Freddy gick grundkursen
för tillsynsmän 1998.

Jan Wennerberg, ny bitillsynsman

Vår uppskattade bitillsyns-
man och biodlingskamrat
Lars Andersson har plöts-
ligt lämnat oss. Visserligen

visste vi om att han en
längre tid haft problem med
sin hälsa, men han kämpade
på och vi hade hoppats på

att få ha honom mitt
i bland oss länge till
och därför känns
tomrummet efter ho-
nom extra tungt att
bära.
Lars hade djupa röt-
ter i biodlingen. Jag
tittar i SKATT-
LÅDAN nr 1 1993.
Där finns ett repor-
tage från ett hembe-
sök hos honom. Han
föddes 1943 och
växte upp i Fullersta.
I grannskapet fanns
en biodlingspionjär,
dåvarande redaktö-
ren för Bitidningen,
Alexander Lund-
gren. Alexander var
också den främste
författaren till den ti-
dens litteratur i bi-
skötsel. Det var av
honom som Lars fick
sin första inspiration
till att ägna sig åt bi-
odling.
Det dröjde dock ända
till 1979 som Lars
skaffade sig egna
bin. Han arbetade på
Sveriges Radio och
där hade han en ar-
betskamrat som od-
lade bin på fritiden
och han berättade
mycket om sin hobby.
Lars lyssnade och
blev intresserad och
det slutade med att
han fick överta en
svärm från sin kam-
rat. Nu var grunden

lagd till en bigård
hemma på villa-
tomten i Tumba. Se-
dan blev det drott-
ningodling och några
utbigårdar och gan-
ska snart utnämndes
Lars till bitillsynsman
i Grödinge försam-
ling. I samband med
att bitillsynsdistrikten
reviderades fick Lars
ansvaret för bitillsy-
nen i hela Botkyrka
och Salems kommu-
ner.
 När varroan kom till
våra trakter, upptäck-
tes den på ett väldigt
tidigt stadium. Lars
lade ner mycket ar-
bete på detta och
man kan säga att det
var hans förtjänst att
ingen katastrof in-
träffade och alla gan-
ska snabbt lärde sig
att hantera den nya
situationen.
Det har varit tradition
att Lars höll ordföran-
deklubban på Tumba
BFs årsmöten och ett
årsmöte utan honom
är svårt att föreställa
sig. Han stod alltid i
centrum, inte minst på
tisdagsträffarna i
snickeriet på vintern
och Husseboträffar-
na på sommaren.
Det känns tomt att
veta att vi inte får ha
honom mitt ibland oss
längre.

Så minns vi Lars Andersson

Kristinas vårbetraktelse
Här om dagen låg jag med kinden tryckt mot gräsmattan
och kikade in i en rugge blommande vårstjärnor. Gran-
narna på andra sidan granhäcken trodde säkert att jag
bränt en säkring på ”övervåningen” men det var så in-
tressant att jag bjöd på det.
Nu fick jag se vad bin gör när de borde vara lediga - i
flykten från den ena blomman till den andra.
De kammar sig.
Pollen som fastnat kring nosen kammas ner med fram-
benen och flyttas till bakbenens pollenkorgar. Det är som
om jag skulle använda transportsträckan mellan mjölk-
disken och charken på ICA till att stoppa strumpor och
betala räkningar.
Det är mycket som skulle vara underligt om jag vore ett
bi. Jag skulle sköta min födsel själv och det första jag
skulle göra som nyfödd var att städa ur min egen säng
och bädda i sängarna intill.
Resten av livet skulle jag ägna åt att passa upp på mamma.
När jag var vuxen nog att lämna hemmet skulle jag fixa
hem mat 13-14 gånger per dag. Varje gång skulle jag
komma hem med upp till en sjundedel av min egen vikt. I
mitt fall motsvarar det cirka 45 mjölkförpackningar.
Tänk på det nästa gång du handlar och passa samtidigt
på att kika på krabborna som ligger i fiskdisken. Om du
var ett bi kunde varroakvalstret som hakat fast sig i
ljumsktrakten vara ungefär i den storleken.
Det är förunderligt, det här med bin, och väldigt nyttigt
för oss att förundras. Stressforskare som hjälper utbrända
har kommit på varför de sjuka blir bättre av att uppleva
naturen. Det beror på att hippocampus i hjärnan får vila.
Moderna människor bombarderas hela tiden med infor-
mation som de måste ta ställning till, svara ja eller nej,
arkivera eller skicka vidare. Hippocampus blir lätt över-
hettad.
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