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                BI – BLADET 
 

Bildgalleri från vårt 100-års jubileum den 1 juli och Wikbolandsmarken den  
15 juli 2017  

 
   Foto Roger Modig om inget annat anges                  
                                                                      

 
Några av våra jublilarer!                          Välkommen till vårt jubileum önskar Pia!          Föreningens första ordförande  
Foto Lars T Jacobson                                                                                                                    A L Karlsson 
  

 

  
Invigningstal av vår Landshövding Elisabeth Nilsson                    Körsång och musik  
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Gunilla och Titti förbereder i köket                                              Gun förbereder vårt honungstema  
 

  
Professor Bengt Nihlgård Foto Lars T Jacobson     Ulla överlämnar present från distriktet       Foto Lars T Jacobsson      

  
Lars-Olof Johansson, Studieförbundet Vuxenskolan                              Åke visar bikupor för nyfikna besökare   
Foto Lars T Jacobsson  
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Johanna, Berit och Monika sköter böcker, lotteri och tipspromenad                            Jerney Kovac, Enoteket  

  
Mingel runt fika- och honungsförsäljningen   Lars Hellander från SBR   

   
                                                    Vår monter på Wikbolandmarken 15 juli 2017                     Foto Lars Göran Arvidsson                                                         

    
HÖSTENS OCH VINTERNS BI-GIFVENHETER 
HÖSTMÖTE  
Höstmötet äger rum tisdagen den 26/9 i Björksätter, Kuddby. Kvällen börjar kl 18:30. Det blir ett föredrag av Kjell 
Antonsson om "Vildbin och andra steklar i Östergötlands natur och trädgårdar". Trivselkommittén fixar med fika.  
Passa då också på att lämna in honungsprovet. 
 

ÅRSMÖTE  
Tisdagen den 28 november i Björksätter, Kuddby. Kl 18:00. Separat kallelse kommer men boka in i kalendern. 
Riksförbundets ordförande Monica Selling kommer att besöka oss på årsmötet. 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/11. 
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Vintermöte 
Fettisdagen den 13/2 2017 i Björksätter, Kuddby, kl 18:30. Kvällens tema är även i år material. Mer information kommer. 
Som vanligt serveras kaffe och semla till en rimlig peng. 

Temakvällar 
Vi kommer även i år att arrangera temakvällar tillsammans med kollegorna i Norrköping. Mer information om datum, 
plats och tema kommer att presenteras senare. 
 
För övriga Bi-gifenheter, se www.vikbolandets-biodlare.se, lokalpressen, Bitidningen och SBR:s hemsida, 
www.biodlarna.se.  

ÅRSRAPPORTEN 
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 28/11. Lämna gärna rapporten samtidigt med ditt honungsprov. Lasse 
sammanställer rapporterna och sedan förstörs originalblanketten. Inga enskilda uppgifter förs vidare.  
Varken SBR eller jordbruksverket är intresserat av enskilda medlemmars uppgifter. Rapporten finns i Bitidningens 
septembernummer eller hämtas på https://www.biodlarna.se/2017/08/09/arsrapport-2017/ 
Varför ska du lämna rapporten? Syftet är enbart att ge statistik till SBR som i sin tur får bidrag från EU för biodling, 
forskning och andra aktivitet som för biodlingen framåt . Bland annat ger det mer kosing i kassan till förbundet. Och 
bidrar till att medlemsavgiften kan hållas tillbaka.  Ju fler som svarar desto säkrare statistik och starkare underlag.  
 
• För medlemmar i samma hushåll går det bra dela upp uppgifterna mellan personerna. Det viktiga är att 

totalsummorna stämmer. 

Ordföranden har ordet 
Då kan vi snart lägga ytterligare en säsong till handlingarna. För egen blir invintringen något försenad i år på grund av 
min skada i armbågen men nu är i alla fall skörden bärgad. Den sista skvätten återstår dock att slunga Skördemässigt 
har det varit ett bra år, mycket tack vare både höst- och våroljeväxter. 
Nationellt skrivs det mycket om skördekatastrof och stundande honungsbrist. Vi på Vikbolandet hör dock till undantagen. 
Om man summerar de rapporter jag fått, verkar det som om vi fått en ganska normal skörd. 
I föreningen kan vi se tillbaks på en fantastiskt rolig säsong. Vi hade både välbesökt och trevlig vårfukost och likaledes 
sommarmöte. Sedan kom vårt 100-årsjubileum som blev en verklig dundersuccé. Två intressanta föredrag, 
landshövdingen i toppform med sitt högtidstal, snittar med honungstema, lotteri, tipspromenad, och inte minst visning av 
bigård och honungsslungning. Vi uppskattar att ca 200 personer besökte oss under dagen. Stort tack till alla som hjälpt 
till. Ni har gjort ett fantastiskt jobb. 
Två veckor senare ställde vi som vanligt upp på Wikbolandsmarken med uppdukat bord av honung och broschyrer 
under övervakning av herr Sandström klädd i bidräkt. Totalt sålde vi mer än förra året. Av föreningens honung sålde vi 
ungefär lika mycket. Någon undrar kanske varför vi inte sålde bara av föreningens honung. Föreningen hade endast 500 
g kristalliserad honung. Vi som sålde egen honung tillhandahöll flytande, smaksatt och kristalliserad i större 
förpackningar. Allt detta visste vi skulle efterfrågas. Likaså är möjligheten att sälja egen honung en uppmuntran till de 
som vill ställa upp. Vi jobbade dock hela tiden med att i första hand att få föreningens honung såld. Marknaden handlade 
inte heller bara om försäljning, utan det blev också mycket god PR för biodling och flera sade att de var intresserade av 
att börja. 
Ytterligare ett stört glädjeämne är våra tisdagskvällar. Det har kommit mellan 10 – 20 personer varje gång. Det visar att 
vi har en god gemenskap i föreningen. Ett stort bidrag till denna gemenskap är det trevliga arrangemang som Wille och 
hans ”hjälpredor” ställer upp med. Stort tack! Ryktet om våra kvällar har även spritt sig, och vi har haft ”spionbesök” från 
kollegorna i Norrköping. 
Tio vetgiriga nybörjare har avverkat första halvan av nybörjarkursen. Nästa del blir i vår innan säsongen startar. Även i år 
har de flesta deltagarna redan skaffat egna bin. Fyra medlemmar har också fått de grundläggande kunskaperna i hur 
man odlar drottningar. 
Våra samhällen i föreningsbigården har på ett förtjänstfullt sätt tagits om hand av Åke och Wille. Skörden har blivit 
väldigt bra, ca 400 kg.  
Nu kommer hösten och efterarbetet. Du sorterar väl ut dina dåliga ramar och smälter ner dem? Vaxrensningen brukar 
vara en trevlig tillställning, och kom gärna en stund även om du inte har något att rensa. Innan dess ses vi på höstmötet. 

Lasse 

RAPPORT FRÅN BITILLSYN 
Under året har tio förrättningar avseende flyttningstillstånd utförts i skilda bigårdar på Vikbolandet. Vid samtliga tillfällen 
har flyttningstillstånd utfärdats. 

Inga tecken på amerikansk yngelröta eller annan bisjukdom har rapporterats in eller noterats inom vårt område. 

Rapporter om konstaterad am. yngelröta har kommit in från Länsstyrelsen. Dessa är: 

En bigård i byn Tjugby (Ödeshögs församling), två bigårdar i Sya församling (Mjölby kn), en bigård i Rystad socken 
(Linköping kn), en bigård i Vreta Kloster (Linköping kn) samt en bigård i Bulsjö (Ydre kn). 

 /Bitillsynsmannen     
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BIODLARKONFERENS I SKÄNNINGE 

SBR bjuder in till biodlarkonferens i Skänninge den 7 oktober mellan 9:15 – 16:00. Alla är välkomna men programmet 
riktar sig till vanliga biodlare, som har minst ett par års erfarenhet. Konferensen finansieras av EU-medel genom det 
Nationella Honungsprogrammet och är gratis för deltagarna, som dock får betala sin lunch/fika själv. Föreläsningarna är 
ca 40-50 minuter långa, därefter finns det tid för frågor och diskussioner. Anmälan om deltagande senast fredagen 29 
september till Maj-Britt Järnvall telefon 0142-48 20 02 eller maj-britt.jarnvall@biodlarna.se. Se även annons i senaste 
Bitidningen.  
 

MEDLEMSAVGIFT 2018 
SBR-anslutna medlemmar (fullbetalande, familje och junior) får brev med inbetalningskort från SBR. I medlemsavgiften 
till SBR ingår medlemsavgiften till vår förening. Vi får pengarna från förbundet vartefter.  
 
Föreningsvänner och dubbelanslutna medlemmar (tidigare lokala medlemmar) betalar däremot avgiften 70 kr till 
föreningens plusgiro 11 76 61 – 9. Gör detta efter 1/10 men före årsskiftet. Vi hoppas att alla betalar utan 
uppmaning och att vi inte behöver påminna de som missat att betala. 
 
Meddela om du mot förmodan inte längre vill vara medlem/föreningsvän.  
 

ÅRETS VAXRENSNING 
• Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel. 0708-814027.  
• Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 11/11. Vid behov rensar vi även söndag 12/11. Du bokar tid hos Håkan 

Karlsson, 070-839 27 03 senast den 31/10.  Ring kvällstid. Tala om hur många ramar du skall rensa så att vi kan 
bedöma tidsåtgången. När vi fått in alla bokningar kommer Håkan att pussla ihop det hela och dela ut tider. 
Har du fler ramar än du bokat för, får du ställa dig sist i kön för dessa. Läs också nedanstående regler. 

• Trivselkommittén att ordna korvgrillning och servera kaffe. 

Regler för vaxrensningsanläggningen 
Allmänt  
• Anläggningen är endast öppen för SBR medlemmar. Medlemmar i annan lokalförening är i mån av plats välkomna 

men måste då vara dubbelansluten medlem i vår förening. 
• Rensning sker på av styrelsen fastställda tider. Tidsbeställning sker hos av styrelsen utsedd person. Vid 

tidsbeställning skall antal ramar anges. De som beställt tid har förtur och övriga kan endast i mån av tid få till gång till 
anläggningen. 

• För att täcka kostnader för kemikalier och underhåll tas en avgift om 1: - per ram samt 25: - för ev. täckvax. 
Medlemmen betalar självmant utan påminnelse till föreningens plusgiro 11 76 61-9. 

• Arbetet övervakas av styrelsen utsedda ansvariga som också i mån av tid bistår med hjälp. 
• Just för tillfället finns det ved så medlemmar behöver inte ta med egen ved i år.   
• Medlemmen tar själv med tillräckligt antal namnförsedda hinkar med lock. 
• Medlemmen tar själv hand om sitt avfall. Ta med lämpligt emballage. 
• Om man inte infinner sig på avtalad tid mister man sin plats i kön och kan värsta fall riskera att missa rensningen. 
• Självklart städar alla efter sig! 
• Färdigt vax som inte avhämtats före årsskiftet tillfaller föreningen. 
 
Skydd och säkerhet 
I ramtvätten används kaustik soda (natriumhydroxid). Vid den temperatur som råder i tvätten är sodan, trots att 
koncentrationen är förhållandevis låg, mycket frätande om den kommer på oskyddad hud. Om sodan kommer i ögat 
riskeras synen. Därför måste alla: 
• Använda oömma kläder och helst gummistövlar. 
• Använda skyddsglasögon, egna eller de som vi tillhandahåller. 
• Gummihandskar som du helst tar med själv, men vi har några för utlånig. 

• Skulle olyckan ändå vara framme sköljer du med stora mängder vatten. Får du i ögat spolar du med den speciella 
sköljvätska vi anskaffat. Du skall använda hela flaskan. Sedan direkt till läkare. 

 

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING 
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund senast den 1/10. Du gör precis på samma sätt som tidigare 
år:  
• Vi rekommenderar 700 g glasburk men det går givetvis att lämna vilken slags burk som helst som är godkänd enligt 

SBR:s honungsbedömningsreglemente. Se SBR:s hemsida. 
• Stoppa burken (utan etikett) i en ny plastpåse. Knyt ihop påsen. Fyll i namnet på bedömningskortet som finns i 

Bitidningen eller på SBR:s hemsida. Lägg påsen med burken tillsammans med kortet i ytterligare en påse och knyt 
till. Du behöver inte bifoga något frankerat svarskuvert. Föreningen står för detta. 
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• För att få godkänt prov måste även en ifylld ”Bihusesyn” lämnas med. Det finns inget krav på att du har 
åtgärdat ev avvikelser. Bihusesynen får du sedan tillbaks tillsammans med bedömningskortet. 

• Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. Påsarna med burk öppnas alltså inte förrän bedömningskommittén 
börjat sitt granskningsarbete. 

Nytt för i år är att alla som får sin honungsbedömning godkänd kommer att få ett diplom. 

ÅRETS BÄSTA HONUNG 
Vandringspriset erövrades i fjol av Åke Oskarsson. För att vinna priset gäller: 

1. Full poäng enl SBR:s honungsbedömningsreglemente. 
2. Sedan avgör smak. Här är kommittén enväldig i sitt beslut som inte kan överklagas. 
3. Får ett eller flera prov lika antal röster koras vinnaren genom lottdragning. 
4. Den medlem som först erhåller 5 inteckningar behåller priset för alltid 

De tre bästa proven kan lämnas vidare till Apoteket Vasens vandringspris och får därmed chansen att bli distriktets 
bästa honung. Detta kräver ditt godkännande. Om du inte meddelat vid inlämningen förutsätter vi att det är OK att lämna 
provet vidare. 

NYA MEDLEMMAR 2015 - 2016 (som vi hittills vet om och inte presenterats tidigare) 
☺ Emilia Bjärehed 

☺ Weronica Roos Heinefeldt 

☺ Kenneth Mäki 

☺ Pia Bork 

 

☺ Stort GRATTIS till Anette och Olle som fick en liten Elvira den 19/8 2017 – förhoppningsvis blivande ny medlem i 

föreningen   

FAKTA 2017  

 

Ordförande Lars-Göran Arvidsson 0733-23 62 70 

Sekreterare Caroline Petrini 0767-21 12 18 

Kassör Tomas Wallentin 0736-38 65 77 

Ledamot Thomas Johansson 0705-11 11 35 

Ledamot Anders Nilsson 070 - 224 26 56 

Ledamot Håkan Karlsson 0703-39 27 03 

Ledamot Johanna Lindwall-Jeppås 0735-70 39 44 

Bitillsynsman Vikbolandet  Torgny af Forselles 0708-81 40 27 

Bitillsynsman Kolmården Charlotta Winroth 0702-46 02 61 

Trivselkommittén Wille Lindholm 
wille.lindholm@telia.com 0125-505 79 

Föreningens plusgiro 11 76 61 - 9  

Hemsida www.vikbolandets-biodlare.se  

e-post adress styrelsen@vikbolandets-biodlare.se  

   

 

TILL SIST: 
Fördelen med att vara klok är att man kan spela dum. Motsatsen är betydligt svårare 

                                   Kurt Tucholski 

    

 

Med hösthälsningar från Styrelsen 


