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BI-BLADET 

Hej biodlarvänner! 
 
Efter en märklig vinter där vare sig kyla eller snö gästat oss speciellt ofta börjar nu 
våren göra sitt intåg. Dagarna blir längre och solen värmer med stor intensitet. Fåglarna 
sjunger sina vackra vårmadrigaler och dessutom hör man ett surr från våra älskade bin. 
Kan det bli bättre? 
   De märkliga bina har klarat ännu en vinter, även om jag varit orolig många gånger 
när det har varit varmt och risken funnits att bina rört på sig alldeles för mycket. Det är 
fascinerande att de har en sådan otrolig överlevnadsförmåga! Det är svårt att veta hur 
man ska göra men vad vi en gör så klarar sig bina på något förunderligt vis. Frågan är 
om vi någonsin kommer att förstå oss på våra bevingade vänner.  
   Nu när det börjar våras och yngelsättningen startar är det viktigt att vaka över våra 
samhällen. Det är olyckligt om de svälter ihjäl ifall våren blir segdragen.  
   Alla frågor kring bin och deras levnad kan vi tillsammans diskutera vid våra trevliga 
kvällar i föreningsbigården, vilka även i år ligger på tisdagar. När vi startar för säsongen 
och vilka dagar det gäller kan ni läsa om inuti Bibladet. 
   Visst är vi lyckligt lottade, som bor i vårt fantastiska land, Sverige. Våra årstidskiften 
gör att man inte kan låta bli att förundras över naturens förmåga att förvandlas från 
kalaste mark till underbaraste grönska. Jag hoppas ni får en riktigt fin bisäsong, njut av 
sommaren, bina och livet. 
 

Med honungsljuva vårhälsningar 
 
Kassören 

NYBÖRJARCIRKEL 
Vi har i skrivande stund 7 anmälda, och har plats för ytterligare ett par. Kursen är upplagd med 5 
praktikträffar under våren - sommaren, och sedan blir det 4 - 5 teorikvällar. Upptaktsträff i samband 
med vårfrukosten den 1/5. Känner du någon som är intresserad, hör av dig till Lasse. 
 

Läsa Bibladet på hemsidan? 
Vi kan inte längre skicka föreningsbrev, varför våra portokostnader kommer att fördubblas om vi skall 
behålla nuvarande storlek på utskicket. Ett alternativ är att minska typsnittet och få plats med mera text på varje sida och 

därmed minska sidantalet med oförändrad textmängd. Ett annat är att fler medlemmar väljer att läsa Bibladet via 
hemsidan. Vi påminner via e-post när bladet finns att läsa. Bibladet kommer dessutom att läggas ut 
på hemsidan innan det postas. Skicka din e-postadress till styrelsen@vikbolandets-biodlare.se så 
ordnar det sig. 
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ÅRETS BI-GIFVENHETER 

Vårfrukost tisdag den 1 maj 
Samling kl 9 i Boglinatorpet vid Ö Stenby kyrka, där vi serverar sillfrukost. Vi diskuterar övervintring 
och den kommande säsongen. Upptakt för nybörjarkurs. 

Bikvällar i föreningsbigården: 
Varje tisdag under tiden 13 maj till 
och med 22 juli, utom 24/6 (se 
nedan) 
Det är öppet hus kl 18 – 20. Kan du 
inte vara med hela tiden, titta gärna in 
en stund. Föreningen bjuder på kaffe, 
men ev. tilltugg får du ta med. I första 
hand skall vi utföra nödvändiga 
arbeten men det kan också bli något 
aktuellt program. Givetvis är också 
fika och bisnack en viktig del av 
kvällen.  
 

 
 
 
Tema för samtliga kvällar ”Trivsel och arbete”. 
Drottningodling och varroabekämpning skall 
läggas in vid lämpliga tidpunkter. 
 

Tisdagen den 24 juni klockan 18 Sommarkväll i Bigår´n med sommarmöte hos Bertil 
Jarskog, Isnäs Sjövalla, 0125-204 11. Ring för 
vägbeskrivning eller slut upp kl 1730 vid Macken i Ö 
Husby för samåkning.  
Värdparet bjuder på kaffe 

• Utlottning av drottningar.  
• Fyllnadsval till valberedningen. 

Höstmöte  

Preliminärt den 30/9 i Ö Stenby Bygdegård.  

Årsmöte  
Preliminärt fredagen 21 november i Ö Stenby Bygdegård.  

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet 
Läs Bitidningen. Eller besök SBR:s hemsida: www.biodlarna.se. Där finns länkar till distriktet och en 
del lokalföreningar och du får veta senaste nytt från hela landet. 

ÅRSMÖTET 
Hela protokollet finns utlagt på hemsidan. 
 
♦ Till honungsbedömningskommittén omvaldes: Åke Oscarsson (ordf.), Folke Bood, Bengt Ohlsson, 

Marina Gyllander, och Gustav Nilsson (suppl.) 
♦ Till valberedning för 2008 valdes Nils-Bertil Bertilsson (sammankallande). Någon ytterligare 

ledamot kunde inte väljas. Mötet beslutade att bordlägga valet till sommarmötet. 
♦ Till ansvarig för föreningsbigården valdes Åke Oscarsson  
♦ Årsavgiften till föreningen för 2009 är oförändrad 50 kr. Till detta kommer avgift till riksförbund och 

länsförbund. 
♦ Honungsproverna skall efter bedömning och föreskriven lagring skänkas till Vikbolandsskolans 

matsal.  
♦ Torgny af Forselles hade den bästa honungen 2007. Grattis! 
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LOTTERIVINSTER 
Vår lotteriansvarige Bengt Johansson vädjar som vanligt om vinster till våra uppskattade lotterier.  

BESTÄLLNING AV HONUNGSGLAS M.M. 
Honungsglas kan beställas till förmånigt pris hos Mats Karlsson. Mats är återförsäljare för Töreboda, 
har sin butik i Vånga, Telefon/fax till Mats 0122 – 300 72.  
Plasthinkar kommer föreningen att beställa hem, men vi tar inte upp förbeställningar utan säljer så 
långt lagret räcker. Försäljning kommer att ske på Bikvällarna. Priset är i skrivande stund inte 
fastställt, men troligen 7 kr/st. 

HONUNGSKÄRL, LEVERANSER TILL HF, Bifor, Svenskt Sigil l 
Depåföreståndare för leveranser till HF är Lasse Arvidsson. Om årets leveransavtal kan Du läsa i 
Bitidningen eller på HF:s hemsida. Ingen leveranstid är bestämd men den blir troligen i början av 
oktober. HF tar i år bara emot honung mellan 1 augusti och 30 november.  
 
Jag var på HF:s depåföreståndarträff den 4/4. VD Christer Ankarlind informerade om att bolaget går 
bra och har stabil ekonomi. Men……… Den svenska kristalliserade honungen som vi levererar går för 
närvarande med förlust. Bland annat för att man inte kan få ut tillräckligt högt pris mot handeln. Detta 
kan inte fortsätta, då kommer bolaget inom en snar framtid att få finansiella problem. Eftersom det är 
viktigt att HF är ett sunt och lönsamt företag, så att det finns en kanal för avsättning av vår honung, 
kommer vi tyvärr att få sänkt pris på den honung vi levererar. Sänkningen blir 3 kr/kg om du levererar 
i 28 kg kärl och 2 kr i 140 kg kärl. De som levererar Sigill-honung kommer också att betalas mera, hur 
mycket är ännu inte klart. För att dämpa prissänkningen kan du alltså gå över till 140 kg kärl och 
ansluta dig till svenskt Sigill. 
 
Kärlutlämning sker hos Lasse A eller i samband med bikvällarna i föreningsbigården. Kärlen kvitteras 
på särskild blankett från HF. I undantagsfall kan kärl också lämnas ut av Anders C. HF tar ingen pant 
för kärlen och föreningen tar inte ut någon hanteringsavgift. Vi kommer i år också att ta hem 140 kg 
kärl. Man behöver inte fylla dem helt om man tycker de blir för tunga. De går ganska smidigt att 
hantera med en kärra för oljefat, eller en säckkärra av den gamla typen där hjulen sitter under 
skaklarna. HF håller också på att ta fram en lämplig kärra som på något sätt (köp eller lån) skall 
tillhandahållas leverantörerna. Du som är intresserad av 140 kg kärl, hör av dig till Lasse så att jag 
kan planera hur många jag skall ta hem. 
 
Har du tagit ut fler kärl än du behöver, skall de återlämnas senast vid honungsleveransen. 
Alternativet är att du fyller i ny kvittens för kommande år eller betalar för överskjutande kärl. 
Fakturering sker då från HF. Kärlen är HF:s egendom och är avsedda för honungsleverans dit och 
inget annat. Vi har dem till låns och det är inte meningen att de skall ligga ute i stugorna år efter år. Vi 
är därför stenhårda på att lämna oredovisade kärl till fakturering. 
 
De som levererar honung till HF kommer att få möjlighet att köpa Bifor till rabatterat pris. Leverans 
sker till depån hos Lasse Arvidsson där ni kan hämta. När mer information kommer läggs den ut på 
vår hemsida. De som levererade förra året får också information från HF. 
 
HF har anslutit sig till svenskt Sigill, och vi som Biodlare kan via HF få gruppanslutning för den 
honung som levereras dit. Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke för mat och växter som vill svara upp 
mot de ökande kraven från handel och konsumenter på livsmedlens kvalitet och spårbarhet. 
Genom att följa ett system för kvalitetssäkring – Sigill biodling – ges möjlighet för alla biodlare att 
producera honung, som tillfredställer de nya kraven från kunderna. I år kommer de som är anslutna 
att få mera betalt för sin honung. 
 
Läs mer om allt ovanstående på HF:s hemsida www.svenskhonungsforadling.se.  
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TIPS 
Utsotsfläckar i lådor, på bottnar etc tar man lätt bort med högtryckstvätt och det universialtvättmedel 
som finns som tillbehör. Blöt med vatten, spruta på tvättmedlet med tvätten. Låt verka ett par minuter 
och spola sedan av. Glöm inte att sedan värmebehandla utrustningen med flamma eller 
varmluftpistol. 
 

DROTTNINGAR 
Vi kan inte lova något, men anmäl Ditt intresse till någon (om du inte vet vem fråga Lasse) av dem 
som odlar drottningar. Några av oss kommer att renpara avelsdrottningar på ön Lacka i Sörmland 
skärgård. Får vi fler än vi behöver själva kommer de att säljas. Först till kvarn….Kläckfärdiga celler är 
också ett utmärkt alternativ, och här kan vi nästan garantera leverans. Du parar själv i t ex en 
avläggare. Beställ minst 14 dagar innan du vill ha dem. Vi kommer också att demonstrera 
drottningodling i föreningsbigården så att du själv kan odla dina drottningar. 

KONTROLLERA VATTENHALTEN 
i Din honung gör du enkelt med föreningens refraktometer. Den finns i år hos Bengt Johansson, tel 
0125 – 400 55. 

Skära drönarceller?? 
Oavsett vilken metod du använder för att bekämpa varroakvalstret är det viktigt att skära ut 
drönarvax under säsongen. Speciellt viktigt är det fram till midsommar. Varför det? Jo 
kvalstermängden fördubblas var 25:e dygn. Det betyder att i månadsskiftet juli – augusti, när äggen 
till bina som skall övervintra läggs, har du cirka 100 gånger fler kvalster jämfört med när säsongen 
började. Dessa bin blir då skadade och motståndskraften sätts ner. När du sedan på hösten behandlar 
mot varroan är skadan skedd, och ett till synes starkt samhälle kan vara försvagat. Man bör alltså 
både hålla kvalstermängden nere under sommaren liksom behandla på hösten. Det sistnämnda för 
att börja på en minimal nivå nästa säsong. Läs mera på SBR:s hemsida, Friska och sjuka bin. 

NYA MEDLEMMAR 2007 - 2008 
♦ Arvid Larsson Valtersten. 

FAKTA 2008  
∗ Ordförande Torgny af Forselles 0125-500 85 
∗ Vice ordförande och kassör Anders Carlsson 011-34 41 79 
∗ Sekreterare Lars-Göran Arvidsson 011-34 40 28 
∗ Ledamot Bertil Jarskog 0125-204 11 
∗ Ledamot och sammankallande 

trivselgrupp 
Lars-Åke Johansson 011-34 03 66 

∗ Suppleant, och materialansvarig Bengt Johansson 0125-400 55 
∗ Suppleant, och ansvarig 

föreningsbigården 
Åke Oscarsson 0125-303 34 

∗ Korresponderande ledamot Lars-Göran Arvidsson 011-34 40 28 
∗ Bitillsyningsman Åke Oscarsson 0125-303 34 
∗ Föreningens plusgiro 11 76 61 - 9  

∗ Hemsida www.vikbolandets-biodlare.se  

∗ Föreningens e-postadress styrelsen@vikbolandets-biodlare.se  

 

TILL SIST  
Den som inte gör några misstag gör vanligtvis inget alls. 
   Ordspråk 

Med vårhälsningar från Styrelsen 


