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BI – BLADET
HÖSTENS OCH VINTERNS BI-GIFVENHETER
HÖSTMÖTE tisdag 2 oktober
Höstmötet äger rum tisdagen den 2/10 klocka 1830 i Björksätter, Kuddby. Kvällens tema är Kvalitet under ledning av
Berit Karlsson och Lasse Arvidsson. Trivselkommittén fixar med fika.
Sista chansen att lämna in honungsprovet.

ÅRSMÖTE tisdag 27 november
Tisdagen den 27 november i Björksätter, Kuddby. Kl 1800. Se separat kallelse.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 14/11.

Vintermöte
Fettisdagen den 5/3 2019 i Björksätter, Kuddby, kl 1830. Kvällens tema är även i år material. Mer information kommer.
Som vanligt serveras kaffe och semla till en rimlig peng.

Temamöten
Vi planerar även vintern 2019 att arrangera temamöten tillsammans med kollegorna i Norrköping. Mer information om
datum, plats och tema kommer att presenteras senare.

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet, se www.vikbolandets-biodlare.se, lokalpressen,
Bitidningen och SBR:s hemsida, www.biodlarna.se.

ÅRSRAPPORTEN
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 28/11. 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
oktobernummer eller hämtas på https://www.biodlarna.se/blanketter
Varför ska du lämna rapporten? Syftet är enbart att ge statistik till SBR som i sin tur får bidrag från EU för biodling,
forskning och andra aktivitet som för biodlingen framåt. Bland annat ger det mer kosing i kassan till förbundet. Och
bidrar till att medlemsavgiften kan hållas tillbaka. 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.

MEDLEMSAVGIFT 2019
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
uppmaning och att vi inte behöver påminna de som missat att betala.
Meddela om du mot förmodan inte längre vill vara medlem/föreningsvän.

Fram För Färskhonung
När bin och honung kommer på tal är det ofta den nyslungade som man blir nästan lyrisk över. Jag håller med. Den
vanliga rörda är god nog, men inget går ju upp mot några slingor färskhonung på filen. Men konstigt nog säljs det bara,
vad jag sett, mest under en kortare period i slungningstider. Det är synd.
Men den tjocknar ju? Svaret är: frys! Jag har provat olika burkar och storlekar och ingen har spruckit, vilket jag var orolig
för. Och när den tinas tycker jag den ser ut och smakar som när den hälldes i burken. Dessutom slipper man ju rörning
och ympning.
Så jag föreslår att du lägger några burkar i frysen och plockar upp på julafton till risgrynsgröten. Du och tomten kommer
att bli dagens hjältar.

Denna konstiga sommar…
har nästan varit lite obehaglig. Inte bara för den tryckande värmen, den får man väl stå ut med, utan för de oroväckande
vibbar om klimatförändring den har gett. Kommer det att bli så här vartenda år när barnbarnen växt upp? Värst tror jag
det varit för oss längre ut mot kusten. Prognoserna har sagt lite regn om tre dagar, lite duggregn och två dagar och inget
all när dagen kommit. Kruttorrt i tre månader. Och blommorna har torkat. Det har varit bra fart på bina, men det har ju
knappt funnits något att hämta. Och inget att bygga av. Själv har jag inte fått ihop så det varit värt att lämna till grossist.
Det har blivit burkar för eget bruk, gåvor och lite försäljning. Som vanligt är det i alla fall viktigast att samhällena
överlever. Håll tummarna!

Johans kalasblandning…
eller konsten att förvandla en skorpa till en kaka.
När du sätter på ugnen för att baka, strö ut ½ dl solrosfrön på plåten. När den är varm brukar fröna vara lite lagom
rostade. Mixa. Tag så lika mycket mandel och mixa (separat). Blanda i en tom burk. Häll i färskhonung, inte för mycket
för då lägger sej överskottet på botten efter ett tag. Blanda. Bred på skorpan och kakan är klar! Hållbarheten är jag
osäker på, men den kan nog vara begränsad.
Johan Bagge

Ordföranden har ordet
Denna säsong har varit den mast annorlunda sedan jag började med bin 1979. Bina klarade vintern bra för de flesta av
oss. Tur var väl det, för våren övergick nästan omgående i sommar och det blev en kolossal fart på redan hyggligt starka
samhällen. Maskros och fruktträd blommade som aldrig förr vilket nu märks på skörden av äpplen, päron etc.
Skattlådorna fylldes snabbt och jag och många andra kunde börja slunga rekordtidigt. Även slungning 2 gjordes före
midsommar. Andra år brukar första slungningen i bästa fall för mig ske runt midsommar. Månne skulle det bli
rekordskörd?
Men, med något litet undantag, regnet kom aldrig, varken före eller efter midsommar. Nektarn i blommorna torkade
efterhand bort. Men varma somrar gynnar bladlössen och i år var inget undantag. Så en del av oss hade turen att få
lusdrag. Däribland jag, och kan vid invintringen konstatera att det blev en ”normal” honungsskörd. Så är fallet även för
en del andra medlemmar, medans andra fått en dålig skörd.
Säsongen började alltså tidigt, men kunde också åtminstone för mig, avslutas tidigare än brukligt. Alla samhällen har fått
sin ranson och det återstår bara att plocka bort foderlådorna. Dock i skrivande stund på valdagen flyger bina flitigt.
Frågan uppstår, åtminstone för oss som var med 1989, har jag vintrat in för tidigt? Nej jag tror inte det trots allt.
För föreningens del har det varit lite lugnare jämfört med de två senast somrarna, då vi hade bigårdsinvigning respektive
100-årsjubileum. Men det betyder ju inte att vi på något sätt varit inaktiva. Frukosten 1 maj var som vanligt välbesökt,
och vi hade ett trevligt sommarmöte hos Åsa i Linneberga. Där fick vi också stifta bekantskap med det intressanta
Lanthandelsmuséet.
Men mest glädjande har varit våra tisdagskvällar i Björksätter. Mellan 15-20 besökare varje tisdag. Visst har vädret
gynnat oss, men i alla fall. Tänk att Peter och Pia som åker från Kimstad respektive Stavsjö för att träffa oss andra.
Imponerande. Nybörjarcirkeln var i år inte fulltecknad men vi hade 6 intresserade deltagare.
En starkt bidragande orsak till att alla våra sammankomster blivit så lyckade är vår fantastiska trivselkommitté. Tusen
och åter tusen tack till Wille, Gunilla, Caroline, Gun och alla övriga som hjälpt till.
Åke och Wille har med assistans av Håkan förtjänstfullt skött samhällena i bigården. Nettan och Olle har sedan bistått
med att sälja delar av skörden på Wikbolandsmarken och Östgötadagarna. Stort tack för er hängivna insats.
Johanna flyttade till Halland i somras och avgick därmed i styrelsen. Därför valdes Emilia till ny i styrelsen på
Sommarmötet. Tack Johanna för ett gott jobb, och Emilia välkommen i styrelsen
Nu ser vi fram emot höstmöte och årsmöte.
Ordförande Lasse
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RAPPORT FRÅN BITILLSYN
Under året har sju förrättningar avseende flyttningstillstånd utförts i skilda bigårdar på Vikbolandet. Vid samtliga tillfällen
har flyttningstillstånd utfärdats.
Inga tecken på amerikansk yngelröta eller annan bisjukdom har noterats eller rapporterats in inom våra två distrikt på
Vikbolandet.
Följande rapporter om konstaterad am. yngelröta i övriga Östergötland har kommit in från Länsstyrelsen. Dessa är:
Ett samhälle i en bigård i Malmslätts församling (28/4), en bigård i Ydre (27/5), en bigård i Himmelstalund i Norrköpings
församling (5/7), en bigård i Skarphagen i Norrköpings församling (16/7), en bigård i Mantorp (18/7), en bigård i
Lämmenäs Finspångs kommun (22/7) samt en bigård i Rystads socken Linköpings kommun(15/8).

/Bitillsynsmannen

ÅRETS VAXRENSNING
 Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel. 0708-814027.
 Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 10/11. Vid behov rensar vi även söndag 11/11. Du bokar tid hos Håkan
Karlsson, 070-839 27 03 senast den 31/10. 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 kaffe och lite annat.

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.
 Föreningen köper in ved så du behöver inte ta med egen ved.
 Medlemmen tar själv med tillräckligt antal namnförsedda hinkar med lock.
 Medlemmen tar själv hand om sitt avfall. Ta med lämpligt emballage.
 Om man inte infinner sig på avtalad tid mister man 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 2/10. 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
börjat sitt granskningsarbete.
Alla som får sin honungsbedömning godkänd kommer att få ett diplom.

3

ÅRETS BÄSTA HONUNG
Vandringspriset erövrades i fjol av Lasse Arvidsson. 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.

Vi Minns
Bengt Johansson, Svällestad avled i somras. Bengt var en aktiv medlem och även suppleant i styrelsen under ett tiotal
år. Han besökte regelbundet våra möten och lyste upp dem med sitt alltid goda humör. Vi minns honom med glädje.

NYA MEDLEMMAR 2018 (med reservation för att någon missats)





Ludwig Bertling Wiik, Norrköping . Bin i Konungsund
Olsson Mattias, Kuddby
Freddy Heinefeldt, Östermem (familjemedlem till Weronica)
Titti Larsson, Kimstad (familjemedlem till Peter Larsson)

FAKTA 2018
Ordförande

Lars-Göran Arvidsson

0733 23 62 70

Sekreterare

Caroline Petrini

0767 21 12 18

Kassör

Tomas Wallentin

0736 38 65 77

Ledamot

Weronica Roos-Heinefeldt

0702 45 77 96

Ledamot

Anders Nilsson

0702 24 26 56

Ledamot

Håkan Karlsson

0708-39 27 03

Ledamot

Emilia Bjärehed

0731 58 55 52

Bitillsynsman Vikbolandet

Torgny af Forselles

0708-81 40 27

Bitillsynsman Kolmården

Charlotta Winroth

0702-46 02 61

Trivselkommittén

Wille Lindholm
wille.lindholm@telia.com

0125-505 79

Föreningens plusgiro

11 76 61 - 9

Hemsida

www.vikbolandets-biodlare.se

e-post adress

kontakt@vikbolandets-biodlare.se

TILL SIST:
När man tänker för mycket kan man ibland skapa problem som inte fanns där från början.

Nalle Puh
Med hösthälsningar från Styrelsen
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