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Glad vår alla medlemmar 
 
 
 
Jag är er nya ordförande. Många i föreningen vet vem jag är men inte alla.. Det känns som jag vill 
presentera mig själv lite. Jag har ju tidigare bott på Vikbolandet i Östra Stenby. Där började min. 
biodling. Det var min granne en herre vid namn Olle som gjorde mig intresserad av dom små liven. 
Det började med att jag var med och tittade i hans kupor, det var en ny värld. Sen började jag en 
nybörjarkurs i föreningen. Fick en svärm och så hade jag mitt första samhälle. Det ångrar jag inte idag. 
 
Sen kom jag ifrån biodlingen några några år eftersom livet var lite jobbigt ett tag av olika anledningar. 
Men nu har jag kommit ifrån allt det där och börjat om på nytt. Nu bor jag i Linköping med min fru 
Linda. Vi kom över ett hus i Mem som är den bästa platsen på jorden. Då såg jag möjligheten att sätta 
igång med biodling igen. Tänkte först att bara ha några kanske 5-6 samhällen. Men eftersom mitt jobb 
på Skanska blev for mycket så varför inte satsa på biodling. Det är ju något som jag brinner för. Nu 
har jag 35 samhällen. 
 
Jag sökte och kom in på Yrkeshögskolan för biodling.Att gå den utbildningen känns som att det blir 
mera på allvar. Det är inte bara biodling som lärs ut på utbildningen utan också ekonomi och att driva 
företag med allt vad det innebär. Det är väldigt intressant och roligt att det är en majoritet med kvinnor 
på utbildningen 10 kvinnor och 6 män. Det är ju en bra utveckling för biodlingen i Sverige att fler 
kvinnor börjar med biodling. Det är ju bra för framtiden det verkar som biodling ligger i tiden. 
 
Det går ju inte att köpa in en massa samhällen så det är att göra avläggare. Jag har tillverkat en del 
material men har upptäckt att det är inte så stor vits. För att det blir billigare att köpa färdiga lådor. Då 
blir det Nacka kupor som är av frigolit. Ramar går ju åt så jag har fullt jobb med att tillverka ramar. 
 
Nu får vi hoppas på en bra sommar och ett bra bi år, så vi kan få många fina träffar i bigården. Längtar 
redan nu i Februari efter att Maskrosorna ska börja blomma. Det är kanske bara biodlare som gillar 
maskrosor. Det blir väl lagom till den årliga vårfrukosten 1:a  maj. 
 
 
Glada vårhälsningar 
 
Anders Ionzon 
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ÅRSMÖTET 
Hela protokollet finns utlagt på hemsidan. 

• Till valberedning för 2013 valdes Michael Kahnert (sammankallande), och Berit Karlsson. 
• Till ansvarig för föreningsbigården valdes Lars-Göran Arvidsson, och biträdande Arvid 

Larsson.  
• Årsavgiften till föreningen för 2014 är oförändrad 70 kr. Till detta kommer avgift till riksförbund 

och länsförbund. 
• Berit & Jan-Erik Karlsson hade den bästa honungen 2012. Grattis 

 
 

ÅRETS BI-GIFVENHETER 

Vårfrukost onsdag den 1 maj 
Vi är även i år i Komministergården i Kuddby (vid kyrkan). FRUKOSTBUFFÉ SERVERAS KL 9 till det facila 
priset om 40 kr. Vi pratar om föregående och kommande säsong. Göran Pettersson Kvillinge Bigårdar som säljer 
biredskap från LP:s Biodling http://www.lpsbiodling.se/ kommer med sin redskapsbuss. Göran kommer i slutet av 
april att åka till LP och hämta varor och om du lämnar din beställning i god tid, kan du (om det inte är slut på LP:s) 
få leverans den 1/5. Beställer gör du per e-post kvillinge_bigardar@telia.com eller per telefon 011-10 56 90. 

Inte bara honung 
Heter en fantasisk Bifilm som har premiär på Cnema, www.cnema.se  den 6/5 och kommer att visas där fram till 
den 16/5.  Vi kommer tillsammans med Norrköpingsföreningen att ha en liten utställning där vi pratar biodling och 
säljer honung varje tillfälle filmen visas. Är du intresserad att ställa upp någon kväll? En kväll kommer också 
distriktets alla föreningar att inbjudas till visning. Vi betalar ordinarie biljettpris. 
Den 16/5 18.00 ska vi ha en träff med Länsförbundet för att se filmen efteråt blir det mingelfika och lite eftersnack. 
För att veta hur många vi blir vill vi ha anmälan före 7/5. Till Anders Ionzon 070-2098454 eller asio72@spray.se 
 

Bikvällar i föreningsbigården: 
Varje tisdag under tiden 7 maj till 
och med 23 juli, utom 25/6 och 16/7 
(se nedan), samt den 6/8 & 20/8. 
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 själv 

 
Tema för samtliga kvällar ”Trivsel och arbete”.  
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. 
 

Sommarmöte 
Tisdagen den 25 juni klockan 18 
 
. 

Sommarkväll i Bigår´n med sommarmöte hos Anders 
Ionzon, Eden Mem. Medtag kaffekorg och något att sitta 
på.  
Utlottning av drottningar. 
Vägbeskrivning: åk mot Mem till ni ser våra skyltar. 

Grillkväll 
Tisdagen den 16 juli klockan 18 
 
. 

Sommarkväll i Bigår´n med grillning hos Håkan Karlsson, 
Tuna.  
Vägbeskrivning: Från vägen mellan Ö Husby och Skenäs 
ta av mot Tuna. Kör tills ni ser våra skyltar. 

Höstmöte 
Den 24/9 kl 1830. Lokal meddelas senare 

Årsmöte  

http://www.lpsbiodling.se/
mailto:kvillinge_bigardar@telia.com
http://www.cnema.se/
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Preliminärt fredagen 22 november. Vi återkommer i höst om plats.  

 

Bussresa 
 
Bussresa tillsammans med våra grannföreningar Söderköpings och Norrköpings Bf lördagen den 13/7. 
Målet är Visingsö för att besöka den parningsstation som Ligustica gruppen har där. Stationen ligger 
vid Persgården, http://www.persgarden.se/ där det finns även en del annat trevligt att se och göra.  
Det är föreningsdag (se annons i Bitidningen) och det kommer att vara många besökare från andra 
föreningar liksom avelsfolk. Det går bra att ta med kassetter för parning (föranmäls till 
stationsföreståndaren).  
Bussen (Ramunderbuss) går från Söderköping kl 8.00 hämtar sedan upp vid Gamla bussterminalen i 
Norrköping ca 08.30. På nervägen kommer vi att rasta för att inta av var och en medhavd kaffekorg.  
På Visingsö äter vi en gemensam måltid på nån restaurang (eller om du så vill, ta med egen matsäck). 
Tid kommer att ges för att på egen hand utforska Visingsö. Det finns mycket att se där. Kostnaden 
beräknas bli ca 200 kr, i det ingår bussresa och färja. Mat tillkommer. Anmälan till Anders Ionzon, 
asio72@spray.se 070-2098454. Först till kvarn gäller. 

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet 
Läs Bitidningen. Eller besök SBR:s hemsida: www.biodlarna.se. Där finns länkar till distriktet och vad 
som sker i lokalföreningarna samt att du får veta senaste nytt från hela landet. 

Nybörjarcirkel 
Vi har i skrivande stund några anmälda, men har plats för fler. Kursen är upplagd med 5 praktikträffar 
under våren - sommaren, och sedan blir det 4 - 5 teorikvällar. Upptaktsträff i samband med 
vårfrukosten den 1/5. Första kurstillfälle är den 14/5. Känner du någon som är intresserad, hör av dig 
till Anders Ionzon. 

Fortsättningscirkel 
Finns intresse för en fortsättningscrikel? Meddela på 1 maj eller till Lasse. 

Kurs i drottningodling  
Kursupplägget blir enligt följande med högst preliminärt startdatum (efterföljande datum justeras 
efter startdatum): 

• Torsdag 6/6 kl 1830: Teori 
• Lördag 8/6 kl 09: Omlarvning, odling i snabbkokare och skattlåda 
• Söndag 9/6 kl 09: Öppning av snabbkokaren, kontroll av antagning. Överföring av antagna 

celler till skattlåda.  
• Torsdag 13/6 kl 18: Celler buras. 
• Tisdag 18/6 kl 18: Iordningställande av parningssamhällen. 
• Torsdag 20/6 Utsättning av parningssamhällen. 
• Tisdag 9/7, 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 14/5. Max 10 deltagare. Först till kvarn gäller. 

Honungsgrupp 
Vi bildade förra året en särskild grupp som ansvarar för honungsslungning i föreningsbigården. Detta 
föll väldigt väl ut och vi fortsätter på den inslagna vägen. Intresserade är välkomna att anmäla sig till 
Arvid som håller i gruppen. 

Svensk Honungsförädling (HF) - vår depå 
HF är som ni vet sålt till Lindahl Invest och har nu inga ekonomiska band med SBR. HF vill liksom 
tidigare år gärna köpa vår honung. Föreningen vill dock inte längre ställa upp med depå gratis eller 

http://www.persgarden.se/
mailto:asio72@spray.se
mailto:asio72@spray.se
http://www.biodlarna.se/
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med osäker ersättning. Om inte HF kan erbjuda rimliga villkor kommer depån att upphöra. Vi kommer 
att diskutera och ge besked vid träffen den 1 maj. 

Om vi har depån kvar kommer kärlutlämning att ske hos Lasse A eller i samband med bikvällarna i 
föreningsbigården om du ringer och beställer innan. Hör gärna av dig om du är intresserad av att 
leverera till HF. Vi vill inte ta hem fler kärl än som går åt. Inlämning av fyllda kärl kommer att ske till 
Anders Ionzons lokal i Gnestad gård (nära Helgesta Hage) 

Bihusesyn 
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i år i Bitidningens 
aprilnummer. Genomförd Bihusesyn är ett krav för att få din honung godkänd i 
honungsbedömningen. Det är du själv som genomför programmet, och ingen kontrollerar att 
genomförandet eller resultatet. Det är ditt ansvar att din biodling är OK och följer lagar och 
bestämmelser. Bihusesyn är ett hjälpmedel för detta. 

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. Tag med ett prov till föreningsbigården. 

Drottningar 
Beställ av någon av oss som odlar drottningar. Om du inte vet vem fråga Lasse. Först till 
kvarn….Kläckfärdiga celler är också ett utmärkt alternativ. Du parar själv i t ex en avläggare. Beställ 
cellerna minst 14 dagar innan du vill ha dem.  

Plasthinkar 
Vi kommer inte längre att ta hem och sälja 3 kg plasthinkar. Du kan i stället köpa dessa av Mats 
Karlsson, Vångahonung, 0122-30072, 070-2094950. 

Facebook 
Nu finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Du som finns på Facebook, gå med i den. 

Nya Medlemmar 2012-2013 
 Marie och Johan Bagge, Jonsberg 
 Thomas Johansson, Kungsträdgården, Djurön 
 Bo Nygren, Kuddby 
 Dana Wagler, Skenäs 
 Torgny Wikelöv, Ö Husby (lokal medlem) 

FAKTA 2013  
• Ordförande Anders Ionzon 070-209 84 54 

• Vice ordförande  Anders Carlsson 011-34 41 79 

• Sekreterare (korresponderande), 
och ansvarig föreningsbigården 

Lars-Göran Arvidsson 011-34 40 28 
0733-236270 

• Kassör Tomas Wallentin  011-12 55 11 
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• Ledamot  Arvid Larsson 0125- 403 38 

• Suppleant Marion Kahnert  0125-205 02 

• Suppleant Per-Håkan Karlsson  0125-506 99 

• Bitillsyningsman Torgny af Forselles 0125-500 85 

• Föreningens plusgiro 11 76 61 - 9  

• Hemsida www.vikbolandets-biodlare.se  

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

TILL SIST  
Att lyckas i biodlingen är egentligen att bina överlever trots biodlaren. 

Murphys lagar om biodling 
 
Med vårhälsningar från Styrelsen 

 
 
 

 
 
 

mailto:styrelsen@vikbolandets-biodlare.se
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