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BI – BLADET
Jag står mitt i ett inferno av surrande, aggressiva bin.
Försommarsolen gassar och jag fokuserar intensivt på att slutföra mitt uppdrag; att leta efter
drottningen och undersöka om hon lägger ägg som hon ska och att inte svärmningsdriften är för stark.
Mina två andra samhällen har varit relativt lugna men detta samhället är ilsket och galet.
Ljudet från bina är öronbedövande och de studsar vilt mot nätet på min bihatt hela tiden. Jag tänker att
min långa erfarenhet som lärare nu kommer väl till pass på ett något oväntat sätt; nämligen detta att
hålla huvudet kallt och behålla lugnet när det uppstår kaosartade situationer med en hel skock av
livfulla, känslostyrda tonåringar runt omkring sig i ett klassrum.
Trots allt känner jag mig ganska trygg eftersom jag tycker mig ha bra skyddskläder. Men det hjälper
inte till slut. Jag känner två, tre svidande stick på benet, genom jeansen. I en vecka efteråt är låret
uppsvullet och kliar.
Nästa gång jag behöver gå in i det ilskna samhället utrustar jag mig därför med både jeans och
regnbyxor. Nu är det högsommarvärme och svetten rinner, men jag har bestämt mig för att de denna
gång inte ska komma åt mig! Jag jobbar systematiskt och tänker bort de uppretade bina så gott det
går men de blir mer och mer aggressiva ju längre ner i yngelrummen jag kommer. När jag nästan är
klar ser jag plötsligt ett bi på insidan av min bihatt! Hur har det kommit dit? Bina utanför blir naturligtvis
överlyckliga och hejar på det ensamma biet: ”- Stick henne, stick henne!” Och till slut sticker hon med
livet som insats. Jag känner hur det svider men slutför ändå mitt arbete och går sedan säkert 300 m
bort innan bina slutar att följa efter mig. I spegeln ser jag sedan en person jag inte känner igen. Jag ser
ut som pigan Lina i Emilfilmen där hon får tandvärk och blir helt uppsvullen från kinden och ner på
halsen. Även denna gång tar det en vecka innan jag är återställd.
Nu är det krig. Vi är fiender, jag och mina bin i kupa 3.
Någonstans läser jag att ett argt samhälle är en styggelse och att det inte finns mycket mer att göra än
att utplåna det. Jag tar upp det hela med Åke, som har lång erfarenhet som biodlare och som har
hjälpt mig mycket under mitt första år med bina, och undrar om han tycker att det stämmer och hur
detta i så fall ska gå till. Han tycker att det låter drastiskt och föreslår i stället att pröva med att tillsätta
en ny, mer fridsam drottning. Han lovar att hjälpa mig med det och att han ska komma förbi om ett par
dagar. ”- Då kan du få titta till ett av de andra samhällena också, som tycks vara viselöst”, ber jag
honom, ”- Det finns varken ägg eller täckta yngel där, nämligen”.
När Åke kommer upptäcker vi både ägg och täckt yngel i det viselösa samhället. ”- Det var konstigt”,
säger jag, ”- Jag kan svära på att det inte såg ut så senast.” ”- Jahaja, jag förstår.” säger Åke. Så
angriper vi den argsinta kupan. Åke letar reda på drottningen men får kämpa med att sila bina innan
han upptäcker henne. Hon tas bort och till sist tillsätts den nya drottningen enligt konstens alla regler. ”Tyckte du inte att de var förfärligt aggressiva” frågar jag osäkert där jag står i mina regnbyxor. ”- Nja,
jag vet inte det jag...”, svarar Åke.
Nu har det hunnit bli augusti. Jag går igenom mina bikupor för att se efter att allt ser bra ut. Solen
strilar genom äppelträdets grönska och det är en underbar sensommardag. Jag lyfter ram efter ram
och i alla kuporna möts jag av fridsamma, hårt arbetande bin som inte verkar ta någon speciell notis
om mig. Både de och jag kan arbeta i lugn och ro och jag studerar fascinerat skådespelet på
vaxkakorna. Plötsligt ser jag skillnader mellan bina; där går ett trött, lite grånande arbetsbi och i andra
hörnet vispar ett ungbi ivrigt runt. En och annan drönare får fortfarande vara kvar och rätt som det är
ser jag drottningen själv i eget majestät. Jag ser både ägg och yngel, pollenklumpar och täckt honung.
Med hjälp av andras erfarenhet, texter i olika böcker och inte minst egna försök och misslyckanden har
jag lärt mig en hel del som gör att jag nu förstår bättre, kan vidga mitt seende och kan börja dra egna
slutsatser. Även i kupa 3 råder lugn och ro. Kanske var det den nya drottningen som gjorde susen?

Eller så har en fördjupad kunskap hjälpt mig att närma mig mina aggressiva motståndare på ett nytt
sätt som gjort att vi kanske rent av börjar bli vänner?
Ännu finns oändligt mycket att lära men under denna andra sommar som biodlare har jag kommit mina
bin närmre och vi kommunicerar allt bättre.
Men en sak är säker.
Mina regnbyxor kommer jag dra på mig ett bra tag framöver som säkerhetsåtgärd inför mötet med
mina husdjur.
/Johanna Lindwall-Jeppås

HÖSTENS OCH VINTERNS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE
Höstmötet äger rum tisdagen den 27/9 i Björksätter, Kuddby. Kvällen börjar kl 1830.
Det blir en diskussionskväll under ledning av Lasse Arvidsson. Fika 40 kr.
Passa då också på att lämna in honungsprovet.

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 29 november i Björksätter, Kuddby. Kl 1800. Separat kallelse kommer men boka in i
kalendern.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/10.

Vintermöte
Fettisdagen den 28/2 2017 i Björksätter, Kuddby, kl 1830. Kvällens tema är även i år material. Vi håller
till i scoutlokalen på 2:a våning och jobbar med sådant material vi enkelt kan frakta dit. T ex snickrar
och vaxar ramar. Vi jobbar både med förenings utrustning och egna grejor. Som vanligt kaffe och
semla.

Temakvällar
Vi kommer även i år att arrangera temakvällar tillsammans med kollegorna i Norrköping. Samtliga
kvällar kommer att vara i Dagsbegrsgården kl 1830. Preliminära datum är 25/1, 15/2, och 29/3. Mer
information kommer i samband med kallelsen till årsmötet.
För övriga Bi-gifenheter, se www.vikbolandets-biodlare.se, lokalpressen, Bitidningen och SBR:s
hemsida, www.biodlarna.se.

ÅRSRAPPORTEN
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 29/11. Lämna gärna rapporten samtidigt med ditt
honungsprov. Lasse sammanställer rapporterna och sedan förstörs originalblanketten. Inga enskilda
uppgifter förs vidare. Varken SBR eller jordbruksverket är intresserat av enskilda medlemmars
uppgifter. Rapporten finns i Bitidningens septembernummer eller hämtas på
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/892/1/
Varför ska du lämna rapporten? Jo, om vi har en pålitlig statistik så får vi mer fakta om hur
vinterdödligheten blev och sen kan SBR i kontakt med Jordbruksverk och EU vara tydliga med
önskemål och krav, om vi faktiskt "vet" hur många bisamhällen som finns. Bland annat ger det mer
kosing i kassan till förbundet. Ju fler som svarar desto säkrare statistik och starkare underlag.
• För medlemmar i samma hushåll går det bra dela upp uppgifterna mellan personerna. Det viktiga är
att totalsummorna stämmer.

Ordföranden har ordet
Nu kan vi snart se tillbaks på ännu en bisäsong. Tyvärr fick jag tidigt rapporter om större vinterförluster
än normalt. Efter en hygglig vår så slog torkan till och skörden verkar bli dålig även i år, även om det
sannolikt blir något bättre än i fjol. Bara att ta nya tag och satsa på nästa säsong. Se till att du vintrar in
viseriktiga samhällen med mycket vinterbin. Snåla inte på fodret och behandla mot varroa.
Om vi nu haft en dålig säsong med våra bin det varit uppåt med föreningsverksamheten. Flytten till
Björksätter har blivit ett lyckokast. I stort sett allting har blivit bättre. Ett utmärkt samarbete med
Centrumlokalföreningen, och vår stuga är mysigt placerad under eken. Tisdagskvällarna har varit
mycket välbesökta.
Och framför allt bigården har blivit bättre. Större utrymme runt kuporna med bra avställningsytor och
plats för åskådare och undervisning. Vi hade bra dragförhållanden innan, men har fått ännu bättre här.
Förutom en riklig och varierad naturlig flora, finns både vitklöver och oljeväxter. Och vår markägare till
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bigården är glad. Jag var där och överlämnade några burkar honung (från bigården) och då berättade
hon glatt att det hade varit ett otroligt surr i linden när den blommade. Så har det inte varit tidigare år.
Vi har haft en fulltecknad nybörjarcirkel med mycket intresserade och aktiva deltagare. Glädjande är
också att de flesta redan skaffat bin, bl a med avläggare från vår bigård. Det har också inneburit en
ovanligt stor medlemsökning, och vi är i skrivande stund 67 förbundsmedlemmar och 14
föreningsvänner. Detta gör att vi nu får skicka ytterligare ett ombud till distriktets årsmöte.
Nu stundar först höstmötet och sedan årsmötet innan vi kan lägga detta år till handlingarna. Sedan ser
vi fram emot en intensiv säsong 2017. Med bina är vi delvis beroende av väder och vind, men
föreningsverksamheten blir aktiv, och då framför allt vårt 100-årsjubileum.

Provtagning för sjukdomar hos honungsbin; en baslinjestudie
Under 2016 genomförs en studie för att undersöka hur ofta man hittar amerikansk och europeisk
yngelröta, varroakvalster och virusinfektionerna Deformd wing virus (DWV) samt Acute bee paralysis
virus (ABPV) i bisamhällen i Sverige. Undersökningen utförs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som erhållit medel från Jordbruksverket.
Studien har inneburit provtagning av bisamhällen tillsammans med en enklare insamling av information
genom ett frågeformulär. Detta har gjorts hos 385 biodlare slumpmässigt utvalda runt om i landet.
Insamlingen har gjorts av bitillsyningsmän, som från ett antal tilldelade bigårdar samlat in ca 300
bin/samhälle från max 5 samhällen/bigård.
Undertecknad har under sommaren gjort insamling i sex stycken bigårdar på Vikbolandet och kring
Söderköping.
Målet med undersökningen är att få en överblick över den geografiska spridningen av
sjukdomsalstrarna i landet; att samla in baslinjedata som bl.a. kan användas för jämförelse i framtida
studier. Kunskapen kan också användas som bas för bättre riskbedömningar och som underlag inför
eventuella framtida förändringar av övervakning och kontrollåtgärder.
Vid slutet av projektet (vid årsskiftet 2016/2017) kommer resultaten att sammanställas och redovisas.

Amerikans yngelröta
Under året har inte några utbrott rapporterats in eller hittats vid utförda besiktningar på Vikbolandet
eller i närliggande områden.

/Bitillsynsmannen

MEDLEMSAVGIFT 2017
SBR-anslutna medlemmar (fullbetalande, familje och junior) får brev med inbetalningskort från SBR. I
medlemsavgiften till SBR ingår medlemsavgiften till vår förening. Vi får pengarna från förbundet
vartefter.
Föreningsvänner och dubbelanslutna medlemmar (tidigare lokala medlemmar) betalar däremot
avgiften 70 kr till föreningens plusgiro 11 76 61 – 9. Gör detta efter 1/10 men före årsskiftet. Vi
hoppas att alla betalar utan anmaning och att vi inte behöver påminna de som missat att betala.
Meddela om du mot förmodan inte längre vill vara medlem/föreningsvän.

100 årsjubileum 2017
Som ni kanske redan vet firar vi både 100 och 50 år 2017. Gåsättrers Biodlare bildades 11/11 1917,
och den 2/12 1967 slogs de två dåvarande föreningarna Östkind (Gåsätter) och Björkekind samman till
Vikbolandets Biodlare. Detta skall vi fira lördagen 1 juli med en stor biodlingsdag i Björksätter.
Allmänheten bjuds in vi ska försöka få dit några intressanta gäster. Jubileumskommittén jobbar nu
med planering. Vi kommer att behöva hjälp av många medlemmar under dagen, så reservera den
redan nu. Anmäl dig gärna frivilligt så vi slipper jaga runt. Har du förslag på aktiviteter/gäster kontakta
Lasse eller Wllle. Framåt höstkanten hoppas vi också kunna ordna en festlighet bara för föreningens
medlemmar.

RAPPORT FRÅN FÖRENINGSBIGÅRDEN
Fem av sex samhällen överlevde vintern. Fyra var i bra kondition vid vårundersökningen och
utvecklades bra under det fina höstrapsdraget. Det femte kom också snabbt igång med lite
förstärkning från de övriga. Vi har gjort fyra avläggare, varav tre sålts till vår intresserade nybörjare.
Den femte ersatte det samhälle som gick förlorat under vintern. Vi vintrar alltså åter in sex samhällen,
men om alla överlever kommer kanske ett att avyttras.
Nybörjarcirkeln har följt ett samhälle både vid och mellan kurstillfällena. Övriga samhällen har skötts på
annan tid av medlemmar, då i första hand av de pigga veteranerna Åke och Wille. För första gången
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har vi också tappat honung på burk. 51 st 500 g burkar såldes på Wikbolandsmarken och ett antal 700
g burkar har vi gett till närboende grannar och markägaren i Björklund. Totala honungsskörden blev ca
205 kg.
Tisdagskvällarna har varit välbesökta oftast 15 – 20 personer! Stort tack till Wille som ansvarat för
kaffekokningen.

ÅRETS VAXRENSNING
• Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel. 0708-814027.
• Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 12/11 med början kl 9. Vid behov rensar vi även
söndag 13/11. Du bokar tid hos Håkan Karlsson, 070-839 27 03 senast den 30/10. Ring kvällstid.
Tala om hur många ramar du skall rensa så att vi kan bedöma tidsåtgången. När vi fått in alla
bokningar kommer Håkan att pussla ihop det hela och dela ut tider. Har du fler ramar än du
bokat för, får du ställa dig sist i kön för dessa. Läs också nedanstående regler.
• Trivselkommittén att ordna korvgrillning och servera kaffe.

Regler för vaxrensningsanläggningen
Allmänt
• Anläggningen är endast öppen för SBR medlemmar. Medlemmar i annan lokalförening är i mån av
plats välkomna men måste då vara dubbelansluten medlem i vår förening.
• Rensning sker på av styrelsen fastställda tider. Tidsbeställning sker hos av styrelsen utsedd
person. Vid tidsbeställning skall antal ramar anges. De som beställt tid har förtur och övriga kan
endast i mån av tid 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 plusgiro 11 76 61-9.
• Arbetet övervakas av styrelsen utsedda ansvariga som också i mån av tid bistår 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 mister sin plats i kön och kan 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 helst tar med själv, men vi har några för utlånig.

•

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.

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund senast den 1/10. 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. Lägg påsen med burken tillsammans med kortet i
ytterligare en påse och knyt till. Du behöver inte bifoga något frankerat svarskuvert. Föreningen
står för detta.
• För att få godkänt prov måste även en ifylld ”Bihusesyn” lämnas med. Det finns inget krav på
att du har åtgärdat ev avvikelser. Bihusesynen får du sedan tillbaks tillsammans med
bedömningskortet.
• Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. PÅSARNA MED BURK ÖPPNAS ALLTSÅ INTE
FÖRRÄN BEDÖMNINGSKOMMITTÉN BÖRJAR SITT GRANSKNINGSARBETE!
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ÅRETS BÄSTA HONUNG
Priset erövrades i fjol av Maud och Lennart Wissting som därmed tog första inteckningen i nya
vandringspriset. För att vinna priset gäller:
1.
Full poäng enl SBR:s honungsbedömningsreglemente.
2.
Sedan avgör smak. Här är kommittén enväldig i sitt beslut som inte kan överklagas.
3.
Får ett eller flera prov lika antal röster koras vinnaren genom lottdragning.
4.
Den medlem som först erhåller 5 inteckningar behåller priset för alltid
De tre bästa proven kan lämnas vidare till Apoteket Vasens vandringspris och får därmed chansen att
bli distriktets bästa honung. Detta kräver ditt godkännande. Om du inte meddelat vid inlämningen
förutsätter vi att det är OK att lämna provet vidare.

NYA MEDLEMMAR 2015 - 2016 (som vi hittills vet om och inte presenterats tidigare)
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Renman Anette, Öbnebo
Westerdal Håkan, Färjestaden
Modig Roger, Norrköping, bin vid Hemmingstorp Ö Ny
Åsenheim Andreas, Norrköping, bin i Mönnerum
Gelland Per-Olof, Svärtinge
Larsson Peter, Kimstad
Danielsson Magnus, Kåreholm
Lindwall-Jepås Johanna, Rönö
Sanderfalk Robin, Djurön
Winroth Charlotta, Oxåker, Kolmården
Andersson Åse, Eggeby. Familjemedlem till Tomas Wallentin.

FAKTA 2016
2016
•

Ordförande

Lars-Göran Arvidsson

0733-236270

•

Vice ordförande

Arvid Larsson

0703-29 94 17

•

Sekreterare

Caroline Petrini

0767-21 12 18

•

Kassör

Tomas Wallentin

073-638 65 77

•

Ledamot

Thomas Johansson

070-5111135

•

Ledamot

Anders Nilsson

070-339 85 86

•

Ledamot

Per-Håkan Karlsson

070-839 27 03

•

Bitillsyningsman

Torgny af Forselles

0708-814027

•

Bitillsyningsman

Charlotta Winroth (Kolmården)

070-2460261

•

Föreningens plusgiro

11 76 61 - 9

•

Trivselkommittén

Wille Lindholm, wille.lindholm@telia.com

•

Hemsida

www.vikbolandets-biodlare.se

•

Föreningens e-postadress

styrelsen@vikbolandets-biodlare.se

0125-505 79

TILL SIST:
Erfarenheten är en god lärare, men hon skickar förskräckliga räkningar.
Mnna Antrim

Med hösthälsningar från Styrelsen
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