
 
 

Cykling och biodling - kan det förändra världen? 
 
Västerviks biodlarförening har sin bigård i direkt anslutning till ett asylboende på 
Marsbäcken. 
Marsbäcken ligger vackert vid Gamlebyviken flera kilometer från stadskärnan i Västervik.  
Till asylboendet har nu kommit familjer från länder som Syrien, Afghanistan och Irak. Länder 
härjade av krig och lidande som jag är säker på att de flesta av oss inte ens kan föreställa sig 
hur mycket nyhetsrapportering vi än tar del av. 
 
Väntan, oro, väntan, sysslolöshet och mer orolig väntan är de flesta flyktingars vardag.  
Att ta sig de få kilometrarna in till Västervik borde inte vara så märkvärdigt för familjer med 
små barn som till stora delar gående har lämnat sina hem och tagit sig fram genom Europa. 
Då borde en promenad in till Västervik vara en struntsak även om man sen skall gå samma 
väg tillbaka igen. 
  
Så är det säkert, men med cykel blir det lättare.  
Det okända grannskapet kommer närmare, nyfikenheten får sig en knuff framåt eller det blir 
lättare att ta sig tillbaka. 
Jag tror att alla som cyklat någon gång har haft en förnimmelse av frihet. 
 
I onsdags när vi biodlare träffades för att sköta våra bin, bestämde vi att vi skall se om vi kan 
ge ett litet bidrag till den lilla friheten. Vi vill se om vi själva eller folk vi känner eller ännu inte 
känner vill skänka cyklar till asylboendet på Marsbäcken.  
Barncyklar, vuxencyklar, cyklar som kan behöva repareras och som nu står oanvända vill vi 
samla in. Behöver cyklarna repareras eller bara smörjas så kan det bli ett sätt att punktera 
sysslolösheten och oron för ett ögonblick. 
 
Du som läser detta upprop får gärna dela det till andra.  
Du som vill ge bort en cykel kan komma till Västerviks biodlarförenings lokal på Marsbäcken 
varje onsdag mellan kl. 18 - 20.  
Kan du inte komma med din cykel så kontakta undertecknad. 
 
Din cykel kanske kan vara med och förändra världen. 
 
Björn Westeson, sekreterare Västerviks biodlarförening 
mobil 070 584 91 57 eller allra säkrast björn.westeson@telia.com 
www.biforening.se 
 


