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BI - BLADET
Förverkligande av en dröm
Att starta en biodling har länge funnits i våra tankar.
När vi arbetar mindre eller är daglediga då ska vi ………..
Våren 2009 är det dags NU ska vi bli biodlare. Ringer till Lars-Göran Arvidsson - finns det plats för oss i årets kurs
för nybörjare? - Ja.
Information kommer i brevlådan med inbjudan till upptakten i Boglinatorpet 1 maj. Vi äter frukost och spanar in
Vikbolandets biodlare, pratar med veteraner, nybörjare och de som skall gå samma kurs som vi – mycket trevligt!
I mitten av maj gick en buss till Töreboda med Lars-Åke Johansson som chaufför. Jan-Erik var med på den trevliga
färden där flera veteraner svarade på frågor och berättade sina biodlarknep.
Tisdagarnas föreningskväll med bikurs förde oss in i binas fantastiska värld. Vi fick kunskaper i hur komplext och
intressant livet som biodlare är.
Den 28 juni sent på kvällen kom Åke och Gunilla Oscarsson försiktigt körande med vårt första samhälle. Lyckan var
stor! Åke var övertygad om att vi skulle få honung från samhället i år – OJ! Vad gör vi nu? Vi måste ha en slunga och
andra redskap redan nu.
Går in på Blocket – hittade inte vad vi sökte på körbart avstånd. Det visade sig att en föreningsmedlem enbart några
km från oss hade avslutat sin verksamhet och var villig att sälja till oss.
Slungar två gånger i juli och får 36 kg. Första gången 6 ramar och får 6 kg honung. Vi rör, rör och rör 2-3 veckor och
undrar när är det klart? Hur ska vi veta? Vi frågar, alla säger att det syns, Jaha……… honungen är nog ljusare nu.
Tappar upp på burkar, efter en tid förstår vi att den var nog inte färdigrörd. Andra gången gör vi rätt och förstår hur
honung som är rörd tillräckligt länge ser ut.
Fantastiskt! Vilken underbar känsla att få del av naturens/binas gåva till oss.
Biodlingen gör att vi ser med ”nya ögon” på det som händer i naturen och vad som växer på åkrarna. Vi letar efter
växter som är bra för våra bin? Hur långt är det dit? Försöker beräkna, finns det några Lindar på flygavstånd?
I mitten av juli kommer Lars-Göran Arvidsson med en avläggare. Där en drottning med grön prick har sitt samhälle.
Efter en inspektion av L-G A i vårt första samhälle står det klart att drottningen inte finns kvar, flera viseceller är
byggda, de rivs och vi sparar en. Efter en tid gör han ett viseprov som visar att samhället har en drottning som hittas
och får en grön prick.
Vi håller tummarna för att våra vänner växer till sig, blir starka och överlever vintern.
Snart är det tid för invintring. Vi läser i böckerna för att vara beredda. I slutet av augusti är sista kurstillfället, vi ser
fram emot att ställa våra frågor till föreningens kompetenta biodlare.
Tack för att ni är så tillmötesgående!
Vi sänder ett särskilt tack till Lars-Göran Arvidsson.
Vid pennan
Berit och Jan-Erik Karlsson

MEDLEMSAVGIFT 2010
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.

NYA MEDLEMMAR 2009 (som vi hittills vet om)
•

Jenny & Mikael Dahlstedt, Brunneby

HÖSTENS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE
Lördagen den 3 oktober kl 1400 i Ö Stenby Bygdegård. OBS ändrad dag sedan förra
Bi-Bladet.
Robert Amman från Karlsborg kommer och pratar om hur han jobbar med ”Bibiprodukter” (vax, propolis etc.).
Passa också på att ta med honungsprov.

Kallelse till ÅRSMÖTE
Fredagen den 27 november kl 1830 i Ö Stenby-Konungsunds Bygdegård. OBS ändrad dag sedan
förra Bi-Bladet.
Ingen ytterligare kallelse kommer att skickas ut. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast den 31/10.
Efter mötet kommer vi att få en intressant berättare. Likaså bjuder vi på någon förtäring. Om du har
speciella önskemål, kontakta Marina Gyllander, 0125-30305.

Distriktets höstmöte
24 oktober har Östergötlands biodlardistrikt höstmöte på Himmelstadlundsskolan i Norrköping.
Bert Thrybom håller föredrag om avelsarbete och berättar om sin nya bok, som också kommer
finnas att köpa. Max hundra personer. Först till kvarn. Avgift 150 :-. Kaffe och lunch ingår.
Anmälan, helst per mail, till:hulta_m@hotmail.com , eller per telefon till Sven-Eric Andersson, 013151606, 0702-198313, senast 19 oktober.
Program : Kaffe från kl.9. 10.00 Föredrag av Bert Thrybom. 12.00 Lunch 13.00 Frågor, info från
distriktet, lottdragning avslutning.
Bert är nog den kunnigaste vi har i det här landet vad det gäller biavel. Ta chansen att lyssna på
honom.

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 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 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.

LEVERANSER TILL HONUNGSFÖRÄDLINGEN
Föreningens samleverans är inbokad till vecka 45. Honungen lämnas hos Lasse Arvidsson och det
sker söndag 1/11. Glöm inte att 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 2010 och då räknas de som kvarvarande lager i depån. Gör du inget av dessa båda
alternativ kommer HF att fakturera 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 Marina Gyllander. Genom
våra populära lotterier kan vi hålla medlemsavgiften nere.
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RAPPORT FRÅN FÖRENINGSBIGÅRDEN
Våren 2009, 4 st. övervintrade samhällen, men två var svaga och slogs ihop. Det ena var viselöst
och lite starkare. Vid sammanslagningen dödade de drottningen som fanns i det svagaste
samhälet och vi fick äggläggande arbetsbin. Vi slog därför ut bina ca hundra meter från kupan ett
par yngelramar från de starka samhällena plus en kläckfärdig cell sattes till. Det gick bra och
samhället är nu starkt och fint. Dessutom gjorde vi under sommaren en avläggare som tagit sig
bra. Fyra samhällen har alltså vintrats in och behandlats med Apistan mot varroa.
Skörden från i huvudsak två samhällen gav ca: 170 kilo.
Nybörjarcirkeln har också använt föreningsbigården vid kurstillfällena. Det har bidragit till att
tisdagskvällarna varit välbesökta. I genomsnitt över 10 besökare per kväll. Grillkvällen samlade
flest 21 st.
En tråkig händelse var det inbrott med skadegörelse vi hade i maj. Rutan slogs sönder, man tömde
pulversläckaren i boden och ett mikroskop försvann. Det blev mycket arbete med att sanera och
kostade en hel del att laga rutan.

ÅRETS VAXRENSNING
• Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel 0125-500 85.
• Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 7/11 med början kl 13. Vid behov rensar vi även
söndag 8/11. 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.
• Färdigt vax som inte avhämtats före årsskiftet tillfaller föreningen.

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.

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.
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Till Salu
Vi har infört en rubrik ”Köp och Sälj” på hemsidan. Den är öppen för alla. Flera affärer har
genomförts med hjälp av hemsidan
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.

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.

Ang.Apistan
Apistan kan köpas 2009 och får också användas 2010. Sedan är det oklart vad som ska hända, men
Apistan kommer att klassas som läkemedel. Apistan inhandlat i annat land än Sverige är ej tillåtet
att användas här.
"Alla biodlare som gått Apistankurs och som vidutgången av 2008 hade behörighet för att använda
Apistan, kommer att få denna behörighet automatiskt förlängd till utgången av 2010. Dessa
kommer att få ett meddelande från Jordbruksverket.
På förekommen anledning upprepas också att Apistan är bekämpningsmedel klass 2 och ska
därmed behandlas som farligt avfall efter användning. Se också SBR:s hemsida www.biodlarna.se.

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 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.
Honung som producerats under 2009 kan också delta i distriktets tävling om Apoteket Vasens
vandringspris. Bidrag lämnas på distriktets årsmöte i februari. Föreningens ombud kan ta med.
2007 vann vår ordförande Torgny af Forselles (se hemsidan) och det vore roligt om vi kan ta hem
ännu en gång.

FAKTA 2009
∗ Ordförande
∗ Vice ordförande och kassör
∗ Sekreterare och ansvarig
föreningsbigården
∗ Ledamot
∗ Ledamot och sammankallande
trivselgrupp
∗ Suppleant, och materialansvarig
∗ Suppleant, tillika Bitillsyningsman
∗ Föreningens plusgiro
∗ Hemsida
∗ Föreningens e-postadress

Torgny af Forselles
Anders Carlsson
Lars-Göran Arvidsson

0125-500 85
011-34 41 79
011-34 40 28

Arvid Larsson

0125- 403 38

Lars-Åke Johansson

011-34 03 66

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

0125-400 55
0125-303 34

TILL SIST:
Som regel undviker jag frestelser, om de inte är oemotståndliga
Mae West

Med hösthälsningar från Styrelsen
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