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BI-BLADET 
 
En kall februarikväll fick jag frågan om jag kunde skriva något för Bibladet. Jag började tänka tillbaka 
på mina år som biodlare och kunde efter ett titt i mina gamla album konstatera att jag/vi fick det första 
bisamhället strax före midsommar 1977. Min pappa, som varit biodlare i många år, tyckte att vi skulle 
kunna ha bin i Grindtorp och kom med en trågkupa med tillhörande gula - och snälla - bin. Trågkupan 
används än idag och har för det mesta haft ganska starka samhällen.  
 De första säsongerna fick vi ganska mycket hjälp. Min pappa hjälpte oss att skatta, tog 
hem ramarna till sig för slungning och levererade slungad honung. Efter ett par säsonger fick trågkupan 
en ny plats på tomten eftersom den ursprungligen stod där det hus vi nu bor i (delar av året) står.  
 Nästa steg - förutom ytterligare några kupor - var en handdriven slunga i källarutrymmet 
på vårt hus. Så lågt i tak att vi inte kunde stå raka - men det fungerade under några år. Bisamhällen har 
ju en tendens att försöka sig genom delning så ytterligare några kupor (byggda av min pappa) kom till oss. 
Vi inredde slungrum i Grindtorps ladugård och ficka ta över en gammal eldriven slunga från en morbror 
som varit biodlare.  
 Åren som biodlare har "rullat på". Från början var jag medlem i Norrköpings BF - vi är 
ju skrivna i Norrköping, men så småningom kändes det riktigt att flytta över till Vikbolandets BF - för det 
är ju på Vikbolandet som bina finns. Numera jobbar vi i en fristående "bivagn" - en redskapsvagn som 
min pappa haft för detta ändamål. När ålder och sjukdom tvingat honom att sluta som biodlare kom 
vagnen till oss juldagen 2002.  
 Jag har alltid skyddsdräkt på mig när jag jobbar med bina men min pappa använde bara 
en gammal hatt. Den ligger nu på en hylla i bivagnen och övervakar min bisyssla.  
 I höstas invintrade jag tretton bisamhällen - med sockerlag som jag alltid har gjort och 
snart börjar vår 32:a säsong med bin. Vi har hitintills haft tur och bara förlorat ett fåtal bisamhällen 
under våra år som biodlare. I skrivande stund är det februari och snö men jag hoppas att mina "husdjur" 
klarar den här vintern också. 
 

Gunvor Svensson, Norrköping och Grindtorp 

NYBÖRJARCIRKEL 
Vi har i skrivande stund 8 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. 

Har du Internet? 
Varför inte göra som flera andra medlemmar, läsa Bibladet via hemsidan? Vi påminner via e-post när bladet finns att 
läsa. Skicka din e-postadress till styrelsen@vikbolandets-biodlare.se så ordnar det sig. Bibladet läggs i regel ut på 
hemsidan senast samma dag det postas så du kan oftast läsa det tidigare. Dessutom sparar vi porto och arbete med 
att lägga bladet i kuvert. Självklart får emellertid alla som önskar Bi-Bladet i brevlådan. 

Plasthinkar. 
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. 



   

 2

ÅRETS BI-GIFVENHETER 

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

Bikvällar i föreningsbigården: 
Varje tisdag under tiden 12 maj till 
och med 28 juli, utom 30/6 och den 
14/7 (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. 
 

Den 21/7 grillar vi. 

Tisdagen den 30 juni klockan 18 Sommarkväll i Bigår´n med sommarmöte hos 
Gunvor Svensson, Grindtorp 0125-600 09. 
Vägbeskrivning, åk från Ö Husby mot Mauritzberg. 
Grindtorp ligger vid avtagsvägen mot Mauritzberg. 
Vi skyltar. 
 
Värdparet bjuder på kaffe. Utlottning av 
drottningar. 

 
Tisdagen den 14/7 klockan 18 Sommarkväll i Bigår´n hos Marion och Michael 

Kahnert, Öbnebo Solängen, 0125-205 02. Ring för 
vägbeskrivning eller slut upp kl 1730 vid Macken i 
Ö Husby för samåkning. Medtag kaffekorg och 
något att sitta på 
 

Höstmöte 
Preliminärt den 29/9 i Ö Stenby Bygdegård.  

Årsmöte  
Preliminärt fredagen 20 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 valberedning för 2009 valdes Marina Gyllander (sammankallande), och Marion Kahnert  
♦ Till ansvarig för föreningsbigården valdes Lars-Göran Arvidsson, och biträdande Arvid 

Larsson.  
♦ Årsavgiften till föreningen för 2010 är oförändrad 50 kr. Till detta kommer avgift till 

riksförbund och länsförbund. 
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♦ Nils-Bertil Bertilsson hade den bästa honungen 2008. Grattis! 

SVENSK HONUNGSFÖRÄDLING (HF) 
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.  
 
Nytt för i år är att du kan få återtag av din egen honung. Du levererar som vanligt grovsilad och 
orörd honung till HF och får sedan tillbaks din egen honung tappad, etiketterad (med ditt 
namn), och märkt enligt alla konstens regler. Minsta mängd du måste ta tillbaks är 500 kg (man 
kan slå sig ihop flera stycken). Priset för detta varierar efter mängd, burkstorlek, och om du 
levererar i 140 kg kärl eller 28 kg kärl. Det högsta priset är 8,44 inkl moms, sedan sjunker det. 
Du betalar alltså som högst i runda tal 4,50 per burk för arbetet med att röra och tappa, 
eftersom glas och etikett ingår. Till detta kommer frakten av de klara burkarna från Mantorp till 
dig. Mer information kommer i Bitidningen och på HF:s hemsida, 
www.svenskhonungsforadling.se.  
 
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. HF har tagit 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. De som levererade förra året 
får information från HF. Övriga kontakta Lasse för information. 
 
HF har anslutit sig till Svenskt Sigill, och vi som Biodlare kan via HF få gruppanslutning för den 
honung som levereras dit.  
Genom att följa ett system för kvalitetssäkring – Sigill biodling – ges möjlighet för alla biodlare 
att producera honung, som tillfredställer de nya kraven från kunderna. De som är anslutna får 
mera betalt för sin honung. Lasse kommer i år att jobba som Gårdsrevisor för Sigill biodling 
och vet mera. 

DROTTNINGAR 
Vi kan inte lova något, men anmäl Ditt intresse till någon (om du inte vet vem fråga Lasse) av 
dem som odlar drottningar. 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.  

Kurs i drottningodling  
Kursupplägget blir enligt följande: 

o Torsdag 28/5 kl 1830: Teori 
o Lördag 30/5 kl 09: Omlarvning, odling i snabbkokare och skattlåda 
o Söndag 31/5 kl 09: Öppning av snabbkokaren, kontroll av antagning. Överföring av 

antagna celler till skattlåda.  
o Onsdag 3/6 kl 18: Celler buras. 
o Tisdag 9/6 kl 18: Iordningställande av parningssamhällen. 
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o Utsättning av parningssamhällen. 
o Tisdag 23/6, drottningar parade 

Teorin i Ö Husby Bygdegård (2:a vån). Övriga tillfällen i föreningsbigården. Anmälan, även du 
som har anmält dig tidigare, till Lasse Arvidsson senast 15/5. Max 10 deltagare. Först till 
kvarn………. 

Har du anmält dina bisamhällen till Länsstyrelsen? 
Vart tredje år med början 1994 skall innehav av bisamhällen anmälas till länsstyrelsen. 2009 är 
alltså ett år då anmälan skall göras. Detta är för din egen skull, så bitillsyningsmannen skall 
veta var samhällena finns vid utbrott av smittsamma bisjukdomar liksom vid sprutförares 
förfrågningar i samband med spridning av bekämpningsmedel. Anmälan skulle varit inne den 
31 mars, men har du missat det, skicka den genast. Blankett finns i Bitidningen 3/2009 eller på 
Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.  

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 skall 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. 

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

LOTTERIVINSTER 
Vår lotteriansvarige Bengt Johansson vädjar som vanligt om vinster till våra uppskattade 
lotterier.  

NYA MEDLEMMAR 2008 
J  Agne Persson, Ö Husby 
J  Wille Lindholm, Ö Husby 
J  Eva Kyrling, Kuddby 
J  Marion & Michael Kahnert, Öbnebo 
J  Peter Hjelmqvist, Utantorp  
J  Rickard & Malin Hellström, Ormsätter. 

FAKTA 2009  
∗ 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 Arvid Larsson 0125- 403 38 
∗ 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  
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∗ Hemsida www.vikbolandets-biodlare.se  

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

 

TILL SIST  
Låt det förflutna vara förflutet. Lämna också framtiden i fred. Lev i nuet. 
   Richard Jahnke 
 

Med vårhälsningar från Styrelsen 


