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Fikarasten är en viktig del i arbetet, inte minst socialt. Per Fyhrlund, till vänster i bild, hoppas kunna köra igång en ny utbildningsomgång nästa vår. 
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Kurs med positiva bieffekter
Utbildning, miljöinsats, svenska och entreprenörskap i ett
Strömsnäsbruk I
en lokal på baksidan av
Traryds bilfrakt spenderar sju arbetssökande, merparten nyanlända, sina dagar med
att lära sig allt och lite
till om biodling.
se tv på webben
smalanningen.se

Det är Per Fyhrlund, som
är biodlare i större skala
och driver Rosendals biprodukter, som håller i
kursen.
– Bin är en gynnsam sektor med garanterad avsättning. Jag vill ge deltagarna
en bra utbildning i ett

bristyrke, samtidigt som
de gör en insats för miljön,
säger Per, som själv började med tre kupor för tio år
sedan - i dag har företaget
450 kupor som de producerar honung från!
På köpet får deltagarna
lära sig entreprenörskap,
prata bättre svenska och
inte minst får de komma
ut och träffa andra.

Finns platser kvar

Även Arbetsförmedlingen
tyckte idén var god, och
har nu köpt in kursen, dit
arbetssökande från hela
landet kan söka.
Den första mars drog
utbildningen igång, men
då Arbetsförmedlingen

Jabbar Abbodi Abdelabbas, Irak, och Abdikadir Yusuf
Salah, Somalia, var bägge ingenjörer i sina hemland.

gav grönt ljus först i slutet av februari hann den
inte bli fullbelagd, och det
finns fortfarande chans att
hänga på.
– Än är det inte för sent,
men då gäller det att man
hör av sig direkt, säger Per.
Annars blir glappet mellan de som varit med från
början och eventuella nya
för stort.
Deltagarna har nämligen
lärt sig en hel del redan, visar det sig.
– Vi är väldigt glada för
den här kursen! säger Abdikadir Yusuf Salah från
Somalia, som jobbade som
ingenjör i sitt hemland,och
tycker om att ha en sysselsättning att gå till igen.

Liknande yrkesbakgrund
har även Jabbar Abbodi Abdelabbas från Irak.
– Jag jobbade som bevattningsingenjör inom lantbruk, så jag vet litegrand
om bin sedan tidigare, berättar han.
I 40 veckor pågår kursen,
och det innebär att deltagarna får vara med under
hela säsongen, från att bina
börjar vakna till på våren.

Blivit kompisar

Eleverna deltar i hela
processen, från att själva
snickra ihop och måla sina bikupor till att lära sig
grundläggande teori om
allt från skötsel av bina till
sjukdomar och honungs-

Halima Abdi Ali och Abdikadir Yusuf Salah, bägge från
Somalia, har själva fått snickra ihop och måla sina bikupor.

hantering. De får därtill lära sig hur man kan ta hand
om bivaxet.
– Vi tillverkar bivaxsalva
och cerat, berättar Pers fru
Veronica Fyhrlund, som
har ett annat jobb vid sidan om, men ändå är högst
delaktig i företaget.
– När kursen är klar i
december ska alla ha två
bikupor var att börja använda, och förhoppningsvis vidareutveckla på egen
hand, berättar Per.
Men innan dess ska de
hinna med en hel del.
I takt med att vädret nu
blir varmare blir bina allt
mer aktiva, och då blir det
också intensivare för deltagarna, som kommer att va-

ra allt mer ute vid kuporna.
Och det är något som
uppskattas - även om en
del var lite avvaktande i
början…
– Först var jag rädd att
bli stucken! säger Abdikadir Yusuf Salah, och berättar med ett stort leende att
bina följde med honom in
i drömmarna den första
tiden.
Ett stick eller två har det
också blivit - men nu är
han inte rädd längre.
– Vi använder skyddskläder. Nu är vi kompisar, jag
och bina!
Mariah Lennartsson
0372-69 213
mariah.lennartsson@smalanningen.se

Johan Barzel i full gång med att tillverka delar till en
bikupa.

