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Redaktör:
Lasse Arvidsson

BI - BLADET
Sommaren är kort…
…sjunger Thomas Ledin. Ack så sant. Nu är vi i slutet på säsongen. Förhoppnings har gamla
drottningar bytts ut och de flesta av er har redan börjat invintringen. Tänk på att nästa säsong börjar
redan nu. Vintra bara in starka samhällen. Förr innan varroan fanns kunde man ofta lyckas även med
ett halvbra samhälle men nu är chansen att lyckas liten. Glöm inte att bekämpa varroan, oavsett
vilken metod du använder.
Rekordskörd har många fått i år. Så inte jag, som fått en av de sämsta skördarna (räknat per
samhälle) sedan jag började med bin för 30 år sedan. Jag tror jag vet vad det beror på men det är
bara gissningar. Tre samhällen av 16 klarade inte vintern, men övriga såg fina ut när jag gjorde
foderkontroll i april. Men vid vårundersökningen i maj var det betydligt sämre och endast ett par var
normalstarka för årstiden. Vid den tiden blev jag också sjuk och kunde pyssla om mina skyddslingar
på bästa sätt. Jag trodde det skulle ordna sig ändå. Det gjorde det i och för sig, men det tog allt för
lång tid för samhällena att återhämta sig, och en stor del av draget missades. Frågan är varför
bistyrkan var så dålig i våras? Jag vet inte, men gissar att det är en sekundäreffekt av varroan. Nu
har jag dock fina samhällen igen med många nya drottningar och det är bara att ta nya tag till nästa
år.
Tyvärr har jag inte haft tillfälle att besöka föreningsbigården så ofta som jag velat på tisdagskvällarna.
Men det har varit förhållandevis god uppslutning. Inte minst tack vare att nybörjarcirkeln varit förlagd
dit och att en del av våra nybörjare kommit även när det inte varit kurs. Våra kursdeltagare är mycket
intresserade och vi gläder oss över ett stort antal nya medlemmar (se annan plats).
Själv ser jag fram emot ytterligare tre veckors sommar, dock utan bin. Jag åker till Gran Canaria den
1/10. Sedan ses vi på årsmötet.
Lasse Arvidsson

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@vikbolandetsbiodlare.se så ordnar det sig.

BITILLSYNSMANNEN
Nu drar det ihop sig till invintring igen, det betyder att det är dags för varroabehandling.
Alla biodlare har ansvar för att varroan bekämpas.
Hur, det avgör var och en, men behandling är tvingande enligt bisjukdomslagen.
Det verkar också som europeiska yngelrötan har utbrutit, så döda yngel som inte är ”sega” kan tyda
på det. Var observanta.

HÖSTENS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE
Tisdagen den 30 september kl 1900 i Ö Stenby Bygdegård. Walle Johansson från
Hjorted, årets skribent till nybörjarspalten i Bitidningen kommer. Han pratar fritt om
bin och biodling varvat med en eller annan trudelutt på dragspelet.
Vi skall även förrätta val av ytterligare en ledamot till valberedningen (bordlades vid
årsmötet). Nominera gärna kandidater till någon i styrelsen.
Passa också på att ta med honungsprov.

Kallelse till ÅRSMÖTE
Fredagen den 21 november kl 1830 i Ö Stenby-Konungsunds Bygdegård
Ingen ytterligare kallelse kommer att skickas ut. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 31/10.
Efter mötet kommer Lars Norrman att visa sina magnifika bilder på insekter. Likaså bjuder vi på
någon förtäring.

För övriga Bi-gifenheter, se www.vikbolandets-biodlare.se, lokalpressen, Bitidningen och
SBR:s hemsida, www.biodlarna.se.

ÅRSRAPPORTEN
Lämnas eller skickas i år till Lasse eller Anders senast den 24 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 Distriktet. 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. Avhämtas hos Anders (skickas ej per post). Du kan även köpa en
doseringsspruta till det facila priset om 20 kr.

RAPPORT FRÅN FÖRENINGSBIGÅRDEN
Våren 2008, 4 st. övervintrade samhällen, men ett av dem var puckelläggande. Det ersattes av en
avläggare med en odlad drottning.
Raps, samt bigården gjorde att skörden från 3 riktiga samhällen gav ca: 240 kilo.
Nybörjarcirkeln har också använt föreningsbigården vid kurstillfällena. Det har bidragit till att
tisdagskvällarna varit ganska välbesökta. 4 samhällen har invintrats och behandlats med Apistan mot
varroa.

LEVERANSER TILL HONUNGSFÖRÄDLINGEN
Föreningens samleverans är inbokad till vecka 45. Honungen lämnas hos Lasse Arvidsson och
det sker söndag 2/11. För att se till att vi har tillräckligt antal pallar hemma måste du meddela
antal kärl till Lasse senast den 25/10. 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 2009 och 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
vi har dem till låns. De är avsedda för honungsleverans dit och inget annat.

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.
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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 8/11 med början kl 13. Vid behov rensar vi även
söndag 9/11. Du bokar tid hos Åke 0125-303 34, senast den 1/11. 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.

Till Salu
Vi kommer att införa en rubrik ”Köp och Sälj” på hemsidan. Den är öppen för alla. Föreningens
medlemmar annonserar gratis, icke medlemmar betalar 30 kr per annons (max 6 rader + en bild). Det
som annonseras ut måste vara biodlingsrelaterat. Din gamla cykel går inte, medan skottkärra att köra
skattlådor i är gränsfall. Hemsidans redaktör Lasse Arvidsson beslutar enväldigt. Skicka din annons
till styrelsen@vikbolandets-biodlare.se eller ring till Lasse.

Boken om Biodling…
... heter den nya ”bibeln” för biodlare. Om det finns intresse, kommer föreningen att göra en
gemensam beställning och få leveransen fraktfri. Priset är 385 kr. Intresserade beställer via Lasse
(helst via föreningens e-postadress) eller Torgny senast 31/10.

Drottningar
Jag har fortfarande ett par drottningar kvar om någon behöver.//Lasse Arvidsson

MEDLEMSAVGIFT 2009
Inbetalningskorten kommer numera med Bitidningen för SBR-anslutna medlemmar. Till
lokalmedlemmar delas de ut efterhand som vi träffas fram till årsmötet. De vi inte fått tag i tills dess
får sitt kort med posten.
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ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund senast den 24/10. 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 Bitidningen. 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 återigen av Torgny af Forselles. 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.

Drottningodlingskurs till våren?
Finns det intresse för en kurs i drottningodling till våren (slutet maj början juni)?
Kursupplägget i så fall blir enligt följande:
o Valfri dag: Teori
o Lördag morgon: Omlarvning, odling i snabbkokare och skattlåda
o Söndag morgon: Öppning av snabbkokaren, kontroll av antagning
o Onsdag kväll: Celler buras.
o Nästa onsdag: Iordningställande av parningssamhällen.
Anmälan till Lasse Arvidsson senast 1 maj 2009.

NYA MEDLEMMAR 2008 (som vi hittills vet om)
•
•
•
•

Wille Lindholm, Ö Husby
Agne Persson, Ö Husby
Eva Kyrling, Kuddby
Marion & Michael Kahnert, Öbnebo

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

Titta på en bifilm i höstmörkret?
Föreningen har ett antal bifilmer på VHS och DVD att låna ut. Kontakta Lasse Arvidsson om du är
intresserad.

FAKTA 2008
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Ordförande
Vice ordförande och kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot och sammankallande
trivselgrupp
Suppleant, och materialansvarig
Suppleant, och ansvarig
föreningsbigården
Bitillsyningsman
Föreningens plusgiro
Hemsida
Föreningens e-postadress

Torgny af Forselles
Anders Carlsson
Lars-Göran Arvidsson
Bertil Jarskog
Lars-Åke Johansson

0125-500 85
011-34 41 79
011-34 40 28
0125-204 11
011-34 03 66

Bengt Johansson
Åke Oscarsson

0125-400 55
0125-303 34

Åke Oscarsson
11 76 61 - 9
www.vikbolandets-biodlare.se
styrelsen@vikbolandets-biodlare.se

0125-303 34

TILL SIST:
Ingen vet vad han förmår förrän han försökt.
Publicus Cyrus

Med hösthälsningar från Styrelsen
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