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BI - BLADET
-Älskling, jag ska bli yrkesbiodlare!
För ett par år sedan bestämde jag mig för att byta yrke. Jag var en trött och vidbränd förskollärare som var less
på neddragningar och alla förändringar inom förskolan som innebar mycket pappersarbete och ständiga
kvällsmöten.
En kväll läste jag en artikel i Aftonbladet om en kvinna på Gotland som var biodlare. Hon gick en
yrkesbiodlarutbildning i Garpenberg, i södra Dalarna. Hon hade som mål att inom två år ha 300 samhällen och
ägna sig på heltid åt sin biodling.
Artikel fastnade i mitt huvud och några dagar senare satte jag mig vid datorn för att hitta information om bin och
biodling. Jag klev in i en värld där jag blev fast redan från första dagen. Bina fascinerade mig oerhört och honung
som produkt kändes mycket spännande. När jag sedan hittade Yrkesbiodlarutbildningen på internet så bestämde
jag mig för att kontakta dem. Ansökningsdatumet hade tyvärr redan passerat så det var försent för mig att söka.
Men jag fick veta att de prioriterade dem som redan hade erfarenhet av biodling och gärna de som redan hade
några samhällen. (Att jag var kvinna var också positivt, fast det var ingen offentlig merit...)
Snabbt anmälde jag mig och min man till nybörjarkursen i biodlarföreningen på Vikbolandet. Jag köpte mina
första kupor och bin på våren och jag fick äntligen dyka ner i samhällena och lära känna bina.
Efter sommarens spännande arbete i min lilla bigård kontaktade jag åter igen ansvariga för utbildningen, för att
höra mig för om kommande intagningar. Jag skrev en ansökan, skickade in den och i februari fick jag veta att, av
65 ansökningar, så var det 15 stycken som kommit in på utbildningen, och en av dem var jag!! TJOHOO så glad
jag blev!!
3 mars åkte jag till Garpenberg för första gången. En fantastiskt vacker plats som då låg i vinterskrud. Ett
brukssamhälle med många vackra gamla hus, en herrgård, en mataffär, ett vandrarhem, och ett hotell. Vi är
numera 12 stycken i gruppen, efter lite avhopp. Vi är ett härligt gäng med olika erfarenheter av livet och biodling,
men som nu är på väg mot ungefär samma mål. Vår lärare visade sig vara Bo-Göran Nilsson som är en frontfigur
inom biodling och har jobbat som yrkesbiodlare sen tidigt 90-tal. Hans kunskap är gränslös och vi sitter alla och
diskuterar långt in på småtimmarna när vi träffas. Pia Gerdin är ekonom och håller i utbildningens företagsdel
och gick även första omgången på yrkesbiodlarutbildningen 2007.
Utbildningen är två års heltidsstudier. Vi läser på distans och träffas en gång i månaden, några dagar i
Garpenberg. Vi inriktar oss helt på rationell biodling i stor skala och parallellt så följer en starta-eget-kurs som
innebär att vi vid utbildningens slut ska ha ett eget, aktivt företag och en biodling som är så stor att vi helst ska
kunna leva på den.
Hittills så har vi läst om biets anatomi, bihälsa, bisjukdomar, gått ”godkänd biodlare”-kurs med Preben
Christiansen, biets egenskaper, olika kupformat och ramar, dragväxter, gjort praktiska prov som avläggare, märkt
och vingklippt drottning m.m. Jag har också gjort 6 veckors praktik hos min mentor Åke Oskarsson på
Vikbolandet i sommar, vilket har gett mig mycket praktisk kunskap om hanteringen av bin, material, slungrum
m.m. Så en speciell TACK-hälsning till Åke!!
Mitt företag är startat och heter ”VikbolandsHonung. ”. Jag har denna sommar slungat 1,6 ton honung på mina
30 samhällen. Jag har i dag tre bigårdar med LN i yngelrum och HLS i skattlådor. Men från och med invintringen
i höst så kommer jag att göra en successiv övergång till plastkupor i Farrar, med träramar i yngelrum och
plastramar i skattlådor. Mitt mål är att jag om två år ska ha 200 samhällen och ägna mig åt min biodling på heltid.
För mig är biodling ett samspel med naturen, ett sätt att följa alla årstider, ett spännande umgänge med bina, få
vara kreativ och uppfinningsrik, förmedla en unik och naturlig produkt till mina kunder och att bidra till att bevara
den biologiska mångfalden. Det känns som en spännande resa jag har framför mig och jag tänker ibland på hur
lycklig jag är, som just den där dagen, för ett par år sedan, köpte aftonbladet och läste den där artikeln om
kvinnan på Gotland... Och att jag har en man som är så tålmodig och stöttande när jag plötsligt en dag säger till
honom när han kommer hem från jobbet: -älskling, jag ska bli yrkesbiodlare......
Hälsningar Jenny Dahlstedt, VikbolandsHonung

HÖSTENS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE
Tisdagen den 28/9 kl 1830 i Ö Stenby Bygdegård. Tema honungsbedömning, honungskvalité. Vi
pratar om nya honungsbedömningsreglementet och bihusesyn. Bedömningskommittén demonstrerar
hur bedömning går till.
Passa också på att ta med honungsprov.

Kallelse till ÅRSMÖTE
Fredagen den 19 november kl 1830 på Café Ro i Ö Husby. OBS platsen. Först har vi
årsmötesförhandlingar, sedan intar vi en räkmacka med lättöl eller vatten (starkare dryck kan fås på
egen bekostnad) därefter kaffe och kaka. Priset är subventionerat till 40 kr för medlemmar. Icke
medlemmar betalar 90 kr. För de som inte äter räkor kan alternativ ordnas. Meddela vid anmälan. Till
årsmötesförhandlingarna behövs ingen föranmälan, men om du vill äta måste du anmäla till Lasse,
helst via e-post styrelsen@vikbolandets-biodlare.se (bortrest till den 10/11) eller till Torgny
0125 500 85. Det går också bra att skicka SMS till våra mobiler. Anmälan senast 17/11.
Ingen ytterligare kallelse kommer att skickas ut. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 31/10.

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 eller
på www.biodlarna.se. 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 om de vill 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 41. Honungen lämnas hos Lasse Arvidsson och det
sker söndag 10/10. 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. De
som har minst en pallplats (22 st 28 kg kärl eller 3 st 140 kg kärl) kan få honungen hämtad hemma.
Dock måste bilen kunna lasta på bakgavellyft med pallvagn. Prata med Gunnel på HF.
Överblivna kärl skall återlämnas senast vid honungsleveransen. Vi måste redovisa alla kärl till HF. Alternativt
kan du fylla i ny kvittens för 2011 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.

MEDLEMSAVGIFT 2011
Inbetalningskorten kommer numera med Bitidningen för SBR-anslutna medlemmar. Till lokal- och
juniormedlemmar 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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RAPPORT FRÅN FÖRENINGSBIGÅRDEN
2 av 4 st. samhällen klarade vintern. Åke bidrog välvilligt med ett nytt samhälle, så vi startade
säsongen med tre samhällen. Ganska tidigt gjorde vi en avläggare som växte till sig. Ytterligare en
avläggare gjordes i slutet av juli med en drottning parad på Lacka. Den var tänkt att sedan förenas
med samhälle nr 4 där drottningen skulle bytas p g a hög ålder. Det visade sig dock att avläggaren
vuxit sig så stark att den var invintringsduglig, så vi har vintrat in den. En ny drottning tillsattes samhälle
4, även den parad på Lacka. Så om allt nu går väl i vinter har vi fem samhällen till våren varav två har
renparade drottningar som man kan odla efter. Då kan vi också göra tidiga avläggare till intresserade
nybörjare. I år kommer vi för att undvika resistens, inte att behandla med Apistan mot varroa, utan
använda. oxalsyra
Skörden från i huvudsak tre samhällen blev ca: 230 kilo.
Nybörjarcirkeln har också använt föreningsbigården vid kurstillfällena. Det har bidragit till att
tisdagskvällarna varit välbesökta. I genomsnitt ca 12 besökare per kväll. Sommarens höjdpunkt,
grillkvällen, samlade inte mer än 14 deltagare. Vi som var där hade mycket trevligt.

Grillkvällen

ÅRETS VAXRENSNING
• Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel 0125-500 85.
• Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 6/11 med början kl 9. Vid behov rensar vi även söndag
7/11. 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,
trots att 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, egna eller de 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.
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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.

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
Du glömmer väl inte varroabehandling?
Alla biodlare har enligt lag ansvar för att varroan bekämpas. Hur, det avgör var och en.

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund senast den 10/10. Du gör precis på samma
sätt som tidigare år:
• Vi rekommenderar 700 g glasburk men det går givetvis att lämna vilken slags burk som helst som
är godkänd enligt SBR:s honungsbedömningsreglemente. Se SBR:s hemsida.
• Stoppa burken (utan etikett) i en ny plastpåse. Knyt ihop påsen.
• Fyll i namnet på bedömningskortet som finns i Bitidningen eller på SBR:s hemsida. 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 Olle Linderhjelm. Priset har sedan det instiftades 1989 erövrats av endast 9
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.

NYA MEDLEMMAR 2010 (som vi hittills vet om)



Eivy Johansson, Norrköping
Håkan Karlsson, Tuna

FAKTA 2010
∗ Ordförande
∗ Vice ordförande, tillika
Bitillsyningsman
∗ Kassör
∗ Sekreterare och ansvarig
föreningsbigården
∗ Ledamot
∗ Sppleant
∗ Suppleant, och materialansvarig
∗ Föreningens plusgiro
∗ Hemsida
∗ Föreningens e-postadress

Torgny af Forselles

0125-500 85

Åke Oscarsson

0125-303 34

Anders Carlsson
Lars-Göran Arvidsson

011-34 41 79
011-34 40 28

Arvid Larsson

0125- 403 38

Mikael Dahlstedt
Bengt Johansson
11 76 61 - 9
www.vikbolandets-biodlare.se
styrelsen@vikbolandets-biodlare.se

011-12 55 11
0125-400 55

TILL SIST:
Ju mer man tänker, desto mer inser man att det inte finns något enkelt svar.
Nalle Puh

Med hösthälsningar från Styrelsen
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