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VINTERMÖTE  
Tisdagen den 25/2 kl 1830 i Björksätter. Vi förbereder föreningens material inför säsongen och tittar på någon kort 
film. Traditionsenligt blir det semla till fikat. Det går bra att komma utan anmälan, men för att vara garanterad semla 
anmäl till Wille 0706435885 eller wille.lindholm@telia.com. 
 
KORT FRÅN ÅRSMÖTET 
Verksamhetsberättelsen visar på ett aktivt år med fyra intressanta temamöten, fem medlemsmöten, och 
sommaröppet i föreningsbigården på tisdagskvällar. Alla möten med god anslutning. Föreningen har deltagit på 
Wikbolandsmarken och Östgötadagarna med information om biodling och försäljning av föreningens 
egenproducerade honung. 
Biodlingssäsongen har även i år varit relativt bra med en normal honungsskörd. 7 % av samhällena förlorades under 
vintern vilket är ett bra resultat. Snittskörden ligger runt 50 kg/samhälle. 
 
Till ordförande omvaldes Lars-Göran Arvidsson och till ledamöter i styrelsen omvaldses Weronica Roos-Heinefeldt 
(vice ordf.), Tomas Wallentin (kassör), och Anders Nilsson. Frank Christensen nyvaldes efter Emilia Bjärehed som 
avsagt sig uppdraget. Caroline Petrini (sekreterare), och Håkan Karlsson kvarstår till 2020.  
 
Verksamheten 2020 planeras i stort bli som 2019. Vi hoppas också kunna göra ett arrangemang tillsammans med 
scouterna och/eller Björksätter. Likaså har vi inte gett upp planerna på en resa. Alternativen är Töreboda Biredskap i 
slutet av april eller Biets dag i Julita den 25/7. En enkät kommer på mejl i början av nästa år. 
 
15 medlemmar hade lämnat in honungsprov för bedömning enligt förbundets reglemente. Samtliga hade hög kvalité 
och godkändes. Den allra bästa honungen hade Weronica Roos-Heinefeldt. Proverna efter honungsbedömningen 
kommer att skänkas till Vikbolandsskolan i Ö Husby. 
 
Protokollet kommer inte att läggas ut på hemsidan men den som vill ha den fullständiga versionen kan kontakta 
Caroline Petrini. 

 
”Hälsa och hudvård från bikupan” – rapport från höstens studiecirkel 
När jag började som biodlare för fem år sedan upptäckte jag ganska snart att även de andra biprodukterna än 
honungen intresserade mig. Bivax, bipollen, honung och bidrottningsgele som har så många hälsomässiga och 
läkande egenskaper – det vore så kul att gå i djupet om detta. Men jag fann ingen likasinnad i föreningen då för fem 
år sedan. Till min glädje har biodlingen lockat så många fler intresserade till föreningen, framförallt kvinnor, och även 
genom våra gemensamma temakvällar med Norrköpingsföreningen som gjort att jag både kunnat utveckla ett social 
nätverk och utbyta erfarenhet med jämlika. 
 
Till min stora glädje lyckades Norrköping och Vikbolandets biodlarförening i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan arrangerade en workshop med Alexandra de Paulo som föreläsare i temat ”Hälsa från Bikupan” i 
vintras. Det inspirerade några av oss i förening så mycket att vi under hösten arrangerat en egen kurs. Sju tjejer har 
träffats mellan september till december för att uppmärksamma biprodukters hälsomässiga och läkande egenskaper. 
  
Med hjälp av bivax, bipollen, honung och bidrottningsgele som grundingrediens har vi vid 5 tillfällen i Östra Husby 
Bygdegård tillverkat supersalva, flytande tvål, läppbalsam, bodylotion och schampo. Varje tillfälle har inletts med 
aktuell teori för kvällens tema från boken ”Hälsa och hudvård från bikupan” av Alexandra De Paoli och Lotta 
Fabricius Kristiansen. Men höjdpunkten har varit att få gå ut i köket, kavla upp ärmarna och tillsammans börja 
tillverka dessa härliga biprodukter. Härligt samarbete och vilken glädje när alla får sin del av den färdiga produkten!  
Dessutom har man haft möjlighet att nät-verka och utbyta erfarenhet med varandra, precis som en studiecirkel ska 
vara! Så glad att på bara fem år lyckats få upp intresset för biprodukterna! 
  Caroline Petrini. 
TILL SIST  
Om du alltid säger ”Vi får se”, händer det aldrig någonting. 

 Nalle Puh 

 God Jul och Gott Nytt År önskar Styrelsen    


