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SKATTLÅDAN

Medlemsavgifter

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 30 maj från kl 18.00

ÖPPET HUS
och PRAKTISK SOMMARKURS
med och vid föreningsbikuporna

hos Freddy på Hussebo
Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Sista tillfället blir den 15 augusti

Träffpunkt för både nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Webbredaktör:
Lisa Engen, 073-503 72 25
info@tumbabiodlarna.se

75 kr för medlemskap i enbart
Tumbaortens biodlareförening
(PlusGiro273485-3).

510 kr för fullbetalande medlem i
SverigesBiodlares Riksförbund
 (PlusGiro 8685-0).

I avgiften ingår prenumeration på
Bitidningen.

För familjemedlemmar (som inte får
Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.

SBR har försäkring som täcker eventuella
skadestånd som du kan bli dömd att erlägga
om dina bin åsamkat allvarlig skada för
annan person.

För mer information om SBR, se deras
hemsida: www.biodlarna.se

HEMSIDAN
är en av föreningens viktigaste
kanaler för snabb information till
medlemmarna. Du kan abonnera på
informationen med RSS eller få
besked om nya uppdateringar via e-
post. Gå till hemsidan, så hittar du
ePostknapp och RSS-länk nederst i
högerspalten.
Vill du köpa eller sälja något? Då
finns ett Marknadstorg på hemsidan.
Skriv texten till din annons, med alla
de detaljer du vill ha med och skicka
den till info@tumbabiodlarna.se. Det
går även bra att bifoga mindre bilder.



Ordförande har ordet:
Äntligen är det vår! Jag ser fram emot säsongen med
tillförsikt. Tänk på allt som kommer att hända  -
träffarna hos Freddy på Hussebo, VSH1)-projektet,
drottningodlingen och Marknadsdagarna där vi som
förening har fått möjlighet att delta.
Drottningodling görs med framgång av flera av våra
medlemmar. Jag skulle vilja slå ett slag för deras
fantastiska arbete.
Jag läste en intressant debattartikel i Svenska
Dagbladet (20/4-2017) som handlar om att bidöden
hotar stora delar av vår matförsörjning.  Jag citerar
nedan några rader som jag tycker är tänkvärda.
”En FN-rapport fastslog i januari i år att
bekämpningsmedlen inte är rätt väg att gå. De
har allvarliga konsekvenser för hälsa, samhälle,
miljö och biologisk mångfald. Rapporten
konstaterar att dessa kemikalier hotar
livsmedelsförsörjningen på längre sikt, eftersom
den är beroende av en mångfald av bin och andra
pollinatörer.
Senare års framsteg i den ekologiska odlingen
innebär att den globalt sett kan ge större skördar
än det konventionella jordbruket. Samtidigt kan
vi konstatera att gift- och konstgödselfri odling
har försörjt mänskligheten i många tusen år,
medan icke ekologiska odlingsmetoder har
tillämpats i stor skala i mindre än hundra år. Är
bidöden i Kina och USA ett tecken på att dessa
metoder inte fungerar i längden? ... Vi behöver
bina mer än de behöver oss.”
Slutligen, föreningen har tillgång till två stycken
bitillsyningsmän. Om någon av er avser att flytta eller
sälja bin så är det hos dem som ni bokar tid för
besiktning. Deras tjänster kostar ingenting. För mer
information se sista sidan av tidningen.
Vi ses under säsongen hos Freddy (Hussebo)

/Ordförande.

Fortsättnings-
kurs
till hösten!
Hösten 2016 höll för-
eningen på försök en
fortsättningskurs.

Kursen var uppskat-
tad och om intresset
är tillräckligt stort
kommer vi att hålla
en fortsättningskurs
även i år.

Skicka din intresse-
anmälan via epost till
 info@tumbabiodlarna.se

 Salemdagarna
Tu m b a b i o d l a r n a
kommer att närvara
på Salemdagarna
lördagen 26 augusti
2017.

 Här har vi möjlighet
att träffa folk, dela ut
broschyrer om bin
och biodling, infor-
mera om vår kurs-
verksamhet och bju-
da på  avsmakning
av honung och för-
säljning.

Vi som har har varit
med tidigare vet att
det är väldigt roligt
och givande att
representera för-
eningen!

Anmäl dig till
 info@tumbabiodlarna
eller till Kjell Hägg-
strand om du vill
vara med.

Vi vågar nog säga att
Freddy Duwe är för-
eningens kändaste med-
lem! Han är inte bara en
kändis i vår förening, utan
även så i stora delar av
övriga biodlingskretsar i
Sverige.

Redan från början av sin
biodlarverksamhet var
Freddy med i Tumba-
ortens Biodlareförening.
Freddy var under många
år ordförande och under
ännu längre tid medlem i
styrelsen. Han har också
bidragit till att i fören-
ingens nybörjarkurser
undervisa nya biodlare.
Hans förnuftiga och prak-
tiska syn på biodling och
hans gedigna kunskaper
har gjort intryck på
otaliga kunskapssökande
nybörjare.

Tisdagskvällarna i bigår-
den har varit en fast
punkt under biåret, ända
sedan 1992. Här har
Freddy generöst öppnat
sin bigård och avsatt tid
och engagemang så att
nya och gamla biodlare
kan träffas och utbyta
tankar och idéer. Han har
också ordnat föreläsare
av olika slag till tisdags-
kvällarna, vilket naturligt-
vis bl.a. har bidragit till
spridning av bra metoder
för att hantera bin, odla
drottningar, invintra och
inte minst behandla
sjukdomar och parasiter
hos bina.

 Både tisdagskvällarna
och insatserna vid nybör-
jarkurserna har med all
säkerhet bidragit till att
både nya och gamla
biodlare vill bli och förbli
medlemmar i vår före-
ning.

På 90-talet var Freddy ord-
förande i Yrkesbiodlarna inom
SBR.

Gruppen lämnade senare SBR
och bildade Biodlings-före-
tagarna tillsammans med
föreningen EKOBI, som redan
på 80-talet hade gått sin egen
väg. Från 2005 och tio år framåt
var Freddy ansvarig utgivare för
Biodlingsföretagarnas tidskrift
Gadden och hade därmed
möjlighet att sprida kunskap
och påverka.

Freddy har också arrangerat
biodlarresor sedan 1992, i
början åt Biodlingsföretagarna
men numera helt i egen regi. Det
har blivit resor i hela Norden, i
länderna kring Medelhavet, till
Sydafrika, Nya Zeeland och nu
senast till Kuba.

Från resorna och från utländsk
litteratur och tidskrifter, har
Freddy samlat erfarenheter som
han generöst delat med sig av
till biodlarsverige, genom egna
artiklar och översatt material i
både Bitidningen och Gadden.

Freddys egen historia började
1937 i Tyskland, i samhället
Altenkirchen på Rügen, där han
föddes.

11 år gammal, år 1948, skic-
kades han till Sverige för att
komma undan nöden i ett krigs-
härjat Tyskland. Med tiden
utbildade sig Freddy till typo-
graf och arbetade sedan på
Aftonbladet till år 1992, när
han gick i pension.

Biodlingsintresset började med
den biodling som en lärare hade
på skolan på Rügen. Det var
svarta bin som bodde i halm-
kupor. Bina gjorde ett starkt
och bestående intryck.  Redan
flera år innan Freddy kände  att
det äntligen fanns utrymme för
bin i hans liv, så läste han Åke
Hanssons ”bibibel” från pärm
till pärm, om och om igen!

1980 skaffade han sina första
samhällen, med gula bin
(föreningen hade bestämt att alla
skulle ha gula bin). Senare fick
Freddy överta andra upp-
ställningplatser på Södertörn,
men då under villkor att han höll
nordiska bin. De hade inte
precis avlats på snällhet och
hanterbarhet, men det var ett
starkt ”grupptryck” på att det
var mörka bin det skulle vara.
De gamla gubbarna skyllde på
att det var inblandning av
ligustica som hade gjort bina
ilskna.

Senare kom Freddy i kontakt
med Carnicabin, eller Krainerbin
som de oftast kallades på den
tiden. De var lätthanterade och
Freddy köpte snart två drott-
ningar. Då Carnicabin också är
ganska mörka, kunde Freddy
smyga in dem utan att de gamla
gubbarna upptäckte att han hade
”fel” sorts bin. Med tiden
minskade grupptrycket och
även andra skaffade snälla
Carnicabin, som nu är den
dominerande birasen på Sö-
dertörn. Senare odlade Freddy
också drottningar för avsalu,
samtidigt som biodlingen blev
större. Idag odlar han dock bara
drottningar för eget bruk.

Med större biodling följde
naturligtvis ett större material-
behov och Freddy var en stor
kund hos Joel Svensson. En dag
ringde Bengt Svensson och
frågade om Freddy ville bli åter-
försäljare för dem – och på den
vägen är det. Det som från början
var en liten verksamhet i
kommission för en och sedan två
biredskapsleverantörer, blev en
större verksamhet i egen regi, till
glädje framför allt för alla
biodlare på Södertörn.

Freddy är verkligen en tillgång
för vår förening!

En kändis har fyllt 80!

Fotnoter:
1) VSH = Varroa Sensitive Hygiene; benägenheten att identifiera
och rensa bort varroainfekterat yngel


