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BI - BLADET 
 

 
Hej alla biodlare! 

 
Biodlingen började i våras med katastrofalt svåra vinterförluster för många biodlare i vår 
förening. Sannolikt berodde detta på höga varroaangrepp, trots medvetenhet och utförda 
bekämpningar. Många av de kvarvarande samhällen var försvagade och uppbyggnaden tog tid 
på grund av en kylig vår.    
Efter våren kom dock en mycket varm och torr sommar som befrämjat samhällsuppbyggnaden 
och underlättat insamlande av nektar. 
Efter avslutad slutskattning tycks honungskörden per samhälle ha blivit högre än normalt för 
de flesta. 

1997 skrev jag i höstbibladet om det årets sommar som var den varmaste sedan 1800-talet. Vid 
slutskattningen det året hade vi stora problem med slungningen av indragen blad-eller 
ljunghonung. 

I år däremot har slungningen, både under sommaren och efter slutskattningen, gått osedvanligt 
lätt, utan kanderad honung eller igensatta silar. Dock har det tagit lång tid för honungen att 
kristallisera, vilket inneburit ovanligt många rörningstillfällen före upptappning. 

Reflektera över varroaläget. Gör nedfallsundersökning och behandla samhällena noggrant 
denna höst. 
Med förhoppning om bättre överlevnad inför nästkommande säsong. 
 
 
     Ordförande 
     Torgny 
 
 
www.vikbolandets-biodlare.se 
Är adressen till föreningen nyupplagda hemsida. Sidan togs i drift i somras och är ännu inte 
färdigutvecklad. Det fattas bilder och nyhetssidan skall hållas aktuell. Framledes skall du alltså 
gå in på hemsidan om du vill veta det senaste. Även Bibladet kommer att finnas där.  
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HÖSTENS BI-GIFVENHETER 
 

HÖSTMÖTE  
Tisdagen den 3 oktober kl 1830 i Ö Stenby Bygdegård. Distriktets ordförande Weine Karlsson 
medverkar. Han kommer bl a at prata om varoaläget. 
 
Ta gärna med årsrapport och honungsprov. 
 
Kallelse till ÅRSMÖTE  
Fredagen den 17 november kl 1800 i Ö Stenby-Konungsunds Bygdegård  
 
Ingen ytterligare kallelse kommer att skickas ut. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 31/10. 
 
Efter årsmötet bjuder föreningen medlemmarna på smörgåstårta. Föranmälan till smörgåstårtan endast 
nödvändig om du har speciella dietönskemål. Görs till Lars-Åke Johansson, tel 011-34 03 66, senast den 
13/11.  
 
För övriga Bi-gifenheter, se vår hemsida, lokalpressen, Bitidningen och SBR:s hemsida, www.biodlarna.se.  
 

ÅRSRAPPORTEN 
Lämnas eller skickas i år till Anders senast den 31 oktober. Blankett finns i Bitidningen. När Du lämnar 
honungsprovet - ta med rapporten! 
Kom ihåg: 
• rapport skall lämnas av alla,  även familjemedlemmar - dock ej lokalmedlemmar.  
• rapporten sammanställs av styrelsen. Inga enskilda uppgifter skickas vidare till Länsförbundet. En viktig 

anledning att alla lämnar rapport, är att de EU-bidrag som kommer förbundet till godo baseras på antalet 
rapporter. 

• Alla som lämnar årsrapporten får oxalsyra i tillräcklig mängd för att behandla alla rapporterade 
samhällen mot varroa. 

 

BITILLSYNSMANNEN 
• Varroan finns på hela Vikbolandet och samhällen går under, speciellt på våren. Du vet väl hur man 

bekämpar kvalstret? 
• Det är lag på att du måste bekämpa din bigård kontinuerligt. Gör du inte det kommer dina samhällen snart 

att dö. Det är den bistra verkligheten. Är du osäker på hur man gör? Ring då någon i styrelsen.  
• Som meddelats på annan plats får du som en bonus för inlämnad årsrapport oxalasyra i tillräcklig 

mängd för alla dina samhällen. Instruktion medföljer och du kan köpa en doseringsspruta till det 
facila priset om 20 kr. 

 
LEVERANSER TILL HONUNGSFÖRMEDLINGEN 
Föreningens samleverans är inbokad till vecka 41. Honungen lämnas hos Lasse Arvidsson och det sker 
helgen 7-8 oktober, inte en dag senare än den 8/10. För att se till att vi har tillräckligt antal pal lar hemma 
måste du meddela antal kärl till Lasse senast den 3/10. Du måste även anmäla din honung till HF. Den 
som inte anmält sin honung kommer bara att få skicka med samleveransen i mån av plats. Anmäl alltså din 
leverans snarast.  
 
Överblivna kärl skall återlämnas senast vid honungsleveransen. Vi måste redovisa alla kärl till HF. Alternativt 
kan du fylla i ny kvittens för 2007och då räknas de som kvarvarande lager i depån. Gör du inget av dessa båda 
alternativ kommer HF att fakturera 50 kr/st för överskjutande uttagna kärl. Kärlen är HF:s egendom och är 
avsedda för honungsleverans dit och inget annat och vi har dem till låns.  
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ÅRETS VAXRENSNING 
• Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel 0125-500 85.  
• Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 28/10 med början kl 13. Vid behov rensar vi även söndag 

29/10. Du bokar tid hos Åke 0125-303 34, senast den 24/10. Ring kvällstid. Tala då också om ungefärligt 
antal ramar, så att vi kan bedöma tidsåtgången. 

 

Regler för vaxrensningsanläggningen 
 
Allmänt 
• Anläggningen är endast öppen för fullbetalande medlemmar. 
• Rensning sker på av styrelsen fastställda tider. Tidsbeställning sker hos av styrelsen utsedd person. Vid 

tidsbeställning skall ungefärligt antal ramar anges. De som beställt tid har förtur och övriga kan endast i 
mån av plats 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 postgiro 11 76 61-9. 

• Arbetet övervakas av en av styrelsen utsedd ansvarig. Denne kan endast i mån av tid bistå med hjälp. 
• Arbetet flyter bäst när man jobbar två och två, varför det är önskvärt att anmäla dig tillsammans med någon 

kollega eller ta med hjälp.  
• Medlemmen tar själv med tillräckligt med ved, 5 kg per10 ramar. Veden skall vara torr, välhuggen och fri 

från spik.  
• Medlemmen tar själv med tillräckligt antal namnförsedda hinkar med lock. 
• Medlemmen tar själv hand om sitt avfall. Ta med lämpligt emballage. 
• Den som inte infinner sig på avtalad tid kan bli tillbakaflyttad i kön och värsta fall riskera att missa 

rensningen. 
• Självklart städar alla efter sig. 
 
Skydd och säkerhet 
I ramtvätten används kaustik soda (natriumhydroxid). Vid den temperatur som råder i tvätten är sodan även om 
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 som vi tillhandahåller. 
• Gummihandskar som du tar med själv. 
• 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. 
 
 
 

RAPPORT FRÅN FÖRENINGSBIGÅRDEN 
Ett samhälle dukade under för vintern. Vi har haft öppet varje tisdagskväll under juni och juli, med undantag 
för sommarmötet hos Marina. Deltagarantalet har varit varierande, men det har alltid trots ibland dåligt väder 
varit några där. Vi har utfört nödvändiga arbeten både i kuporna och i boden, som avslutats med en trevlig 
fikastund. Sista kvällen bjöd föreningen på grillkväll. Den totala honungsskörden blev ca 200 kg och 3 
samhällen har vintrats in. 
 

GAMMALT RECEPT FÖR ATT FÖREBYGGA NOSEMA 
Till ca 15 liter färdig fodergiva för vinterfodring: 
� 1 tesked salt (ej med jod) 
� 1 matsked matättika 
 
 



4 

 

LOTTERIVINSTER 
Har Du något att skänka till lotterivinst?? Vi tar tacksamt emot. Lämna till Bengt Johansson. Genom våra 
populära lotterier kan vi hålla medlemsavgiften nere. 
 

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING 
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund senast den 23/10. Du gör precis på samma sätt som 
tidigare år:  
• Stoppa burken (utan etikett) i en ny plastpåse. Knyt ihop påsen. 
• Fyll i namnet på bedömningskortet som finns i Bitidningens septembernummer. Kortet fästs på utsidan av 

påsen. 
• Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. PÅSARNA ÖPPNAS ALLTSÅ INTE FÖRRÄN 

BEDÖMNINGSKOMMITTÉN BÖRJAR SITT GRANSKNINGSARBETE! 
 

ÅRETS BÄSTA HONUNG 
Priset erövrades i fjol av Nils-Bertil Bertilsson. Priset har sedan det instiftades 1989 erövrats av endast 8 
personer. Är det inte Din tur snart? Förutom att Du får ha rökpusten hemma i bokhyllan till nästa år, delar vi ut 
ett tjusigt diplom att sätta upp på väggen.  
 

MEDLEMSAVGIFT 2007 
Inbetalningskorten kommer att delas ut efterhand som vi träffas fram till årsmötet. De vi inte fått tag i tills dess 
får sitt kort med posten. Vänligen betala din årsavgift senast den 1 december. 

 

EFTERLYSNING 
Vid frukosten i Boglinatorpet hade jag med ett par nyinköpta DVD-filmer om biodling. Någon lånade dem och 
jag kommer inte ihåg vem. Snälla titta om de ligger hemma hos dig och kontakta Lasse om du hittar dem. Vi 
behöver dem till nybörjarkursen. 

 

Kassören meddelar 
När du betalar till föreningen via PlusGiro, vänligen notera ditt namn och vad betalningen gäller. Det sparar 
mycket detektivarbete. 
. 

FAKTA 2006  
∗ 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 postgiro 11 76 61 - 9  
∗ Hemsida www.vikbolandets-biodlare.se  

 
TILL SIST: 
 
Lycka? Det är att se svårigheterna hopa sig och veta att man kan övervinna dem. 

Napoleon I 
 
Med hösthälsningar från Styrelsen 


