
 

 

Vi närmar oss Beecome-kongressen den 11 – 13 mars i Malmö. 

Kongressen Beecome startades av EPBA (European Professional Beekeepers) för fyra år sedan i Frankrike. 
Sedan dess har den genomförts i Tyskland och Belgien och nu är det vår tur. Detta blir den stora händelsen 
inom europeisk biodling 2016. Här kommer allt som rör biodlingen att kunna ses och avhandlas och här får du 
också möjligheten att träffa kollegor, föreläsare och utställare under trevliga former på Malmö Live, den nya 
kongressanläggningen mitt i Malmö. 
 
Program 
Programmet finns på hemsidan www.beecome2016.com. 
Professor Keith Delaplane från universitetet i Georgia kommer att medverka liksom professor Kaspar 
Bienenfeldt från institutet för biforskning i Hohen Neuendorf tillsammans med ett 30-tal föreläsare från hela 
Europa. Tolkning kommer att finnas under huvuddelen av föreläsningarna. 
Kocken Paul Svensson medverkar, det bjuds mjöd- och mölskaprovning och Yrkeshögskolan för biodling  
genomför sin examination under dagarna m.m.  
Förutom den vetenskapliga delen planeras ett spår med ’vanlig’ biodling där biodlare själv berättar om sin 
biodling, sin ideologi, sin driftsmetod etc. Detta kommer att ske i såväl konferensrum som i någon slags 
’Speakers Corner’.  
Hör av dig till www.info@beecome2016.com om du kan tänka dig att berätta om din biodling under 20 minuter. 
Dessa pass ges endast på svenska, norska och danska.  
 
  
Paneldebatt 

På fredagen i samband med öppningsceremonin planeras en paneldebatt med politiker och 

organisationsföreträdare på temat ’Biodling för en hållbar framtid’ som också är kongressens tema. Bland 

deltagarna kan nämnas Apimondias nye ordförande Philip McCabe, LRFs ordförande Helena Jonsson, EPBAs 

ordförande Walter Haefeker samt representanter från våra egna organisationer.  

Utflykter 
Intressanta utflykter /studiebesök kommer att arrangeras i anslutning till kongressen. Information kommer läggs 
på hemsidan www.beecome2016.com  
En möjlighet kan också vara att kombinera Beecome med besök i Köpenhamn eftersom man enkelt tar sig dit 
med tåg från Malmö Central.  
 

Utställning 
Redan nu är utställningsytan i det närmaste fylld (600 kvm) Såväl stora som mindre redskapshandlare visar upp 
sina intressanta produkter under dagarna.  
 

Lokaler och boende 

Allting sker i samma hus – Malmö Live - konferens, utställning och kongressmiddag. Malmö Live ligger inom 

100 m från centralstationen. 

Hotellrum kan man boka via en länk på hemsidan till Malmö Live eller till Hotell Komfort som ligger alldeles i 

närheten. Vi har förstås rabatt på priserna.  

http://www.beecome2016.com/
http://www.info@beecome2016.com/
http://www.beecome2016.com/


 

 

Priser 

Man kan välja deltagande under en, två eller tre dagar. En dag kostar 450 kr, två dagar 800 kr och tre dagar 1150. 

Till detta läggs moms (25%). Hotellet bokas och betalas separat. 

Resor till kongressen 

Varför inte samla ihop biodlare och ta en buss till Malmö? Just nu förhandlar vi med Swebus för att få rabatter. 

Kanske passar det bättre med en minibuss? Då kan man använda Herz uthyrning med 10 % rabatt. Bifogar 

rabattavtalet.  

Information kommer att finnas på hemsidan www.biodlarna.se.  Under länken Forum är det också möjligt att 

samordna såväl bil- som bussresor.  

 

Anmälan 

Görs på hemsidan www.beecome2016.com 

Om du inte har tillgång till internet kan du kontakta mig på telefon 073 6737428 eller Sture Käll på tel: 073 834 

5016.  

 

Hoppas vi ses i Malmö i mars! 

Marita Delvert  
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