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BI-BLADET
Hej!
Det är vår i luften, tidigt i år. Tänker tillbaka på förra året då
snön låg kvar långt in i april.
Fick en påringning om en utebigård där kuporna var svarta av
myror.
Det blev en blixtutryckning, utrusad med biborste och en tub
Myrr.
Gav mig så iväg. Jodå det stämde, kuporna var verkligen svarta
av stackmyror.
Doftade myrr runt kuporna och sopade noggrant bort myrorna.
Efter ca 1 timme var det full fart på Bina, de kom faktiskt hem
med pollen.
Stackmyrorna (skogsmyrorna) kan vara riktigt besvärliga tidigt
på våren.
Först bär de ut ägg och yngel, senare tar de även bina.
Senare fungerar det bättre, bina kan försvara sig.
I övrigt tycker jag att det ser riktigt bra ut vad gäller
övervintringen.
Har bara tappat 2 samhällen av 108 st.
Enligt de rapporter jag har fått verkar övervintringen gått bra.
Ser fram emot en lång och bra sommar med mycket honung och
få svärmar.
Har Ni noterat hur mycket höstoljeväxter som odlas!
Förutsättningarna är goda.
Önskar Er en kanonsommar!
Åke Oscarsson
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ÅRETS BI-GIFVENHETER
Vårfrukost tisdag den 1 maj
Samling kl 9 i Boglinatorpet vid Ö Stenby kyrka, där vi serverar sillfrukost. Upptakt för nybörjarekurs.
Om vädret tillåter blir det Bi-demonstration i föreningsbigården, dock utan "Internationalen".

Bikvällar i föreningsbigården:
Varje tisdag under tiden 15 maj till och med
24 juli, utom 19/6 (se nedan)
Det är öppet hus kl 18 – 20. Kan du inte vara
med hela tiden, titta gärna in en stund.
Föreningen bjuder på kaffe, men ev. tilltugg
får du ta med. I första hand skall vi utföra
nödvändiga arbeten men det kan också bli
något aktuellt program. Givetvis är också fika
och bisnack en viktig del av kvällen.
Tisdagen den 19 juni klockan 18

Tema för samtliga kvällar ”Trivsel och arbete”.
Drottningodling och varroabekämpning skall läggas in
vid lämpliga tidpunkter.
Sista kvällen blir det grillkväll..

Sommarkväll i Bigår´n med sommarmöte hos Olle och Karin
Linderhjelm Fördubblingsstuga Ö Stenby, tel 011-34 19 42.
Värdparet bjuder på kaffe
•
•

Utlottning av drottningar.
Fyllnadsval till honungsbedömningskommittén.

Höstmöte
Den 2/10 i Ö Stenby Bygdegård. Christer Ankarlind, VD för Svensk Honungsförädling AB medverkar.

Årsmöte
Preliminärt fredagen 23 november i Ö Stenby Bygdegård.

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet
Läs Bitidningen. Eller besök SBR:s hemsida: www.biodlarna.se. Där finns länkar till distriktet och en del lokalföreningar
och du får veta senaste nytt från hela landet.

NYBÖRJARCIRKEL
Vi har redan ett antal anmälda, men fler är välkomna. Kursen är upplagd med 5 praktikträffar under våren - sommaren, och
fram i höst blir det 4 - 5 teorikvällar. Upptaktsträff i samband med vårfrukosten den 1/5. Känner du någon som är
intresserad, hör av dig till Lasse.

HEMSIDA och E-POSTGRUPP!
Föreningens hemsida www.vikbolandets-biodlare.se har nu varit igång sedan i höstas. Eftersom det inte hänt så mycket
över vintern har den inte varit uppdaterad på flera månader. Nu är emellertid säsongen igång och vi uppdaterar så fort det
något intressant dyker upp. Vår webmaster Klas har bäst om tid under helger och därför kommer uppdatering det
företrädesvis att ske då. En god regel kan alltså vara att kolla i början av varje vecka. Vi kommer därmed också att upphöra
med att skicka information via e-post utom när det är riktigt akut. Därför vill vi även fortsättningsvis gärna ha din aktuella
e-postadress. Skicka ett mejl till Lasse på stenby_bigard@telia.com så får vi med dig i adresslistan.
Även Bibladet kommer att finnas på hemsidan. Det finns där som en ”pdf-fil” och du måste ha programmet Acrobat Reader
för att läsa den. Programmet finns att hämta gratis på Internet. Anmäl om du nöjer dig med att ladda hem Bibladet från
hemsidan så spar föreningen arbete och porto. De som redan nu får Bibladet via e-post behöver inte anmäla. Ett epostmeddelande kommer att gå ut när Bibladet finnas på hemsidan.

KORT FRÅN ÅRSMÖTET
♦ Vilka som valdes till styrelse framgår av faktarutan.
♦ Till honungsbedömningskommittén omvaldes: Åke Oscarsson (ordf.), Folke Bood, Bengt Ohlsson, Niclas Resebo, och
Carina Sigurd (suppl.)
♦ Till valberedning valdes: Jonny Karlsson (sammankallande) och Nils-Bertil Bertilsson.
♦ Till ansvarig för föreningsbigården valdes Åke Oscarsson
♦ Till trivselkommitté, som har till uppgift att ordna kaffe m m på våra möten valdes: Lars-Åke Johansson
(sammankallande), Karin Linderhjelm, Gunilla Oscarsson och Marina Gyllander. Kommittén kan vid behov kalla på
förstärkning från övriga medlemmar.
♦ Årsavgiften till föreningen för 2007 är oförändrad 50 kr. Till detta kommer avgift till riksförbund och länsförbund.
♦ Honungsproverna skall efter bedömning och föreskriven lagring skänkas till Vikbolandsskolans matsal.
♦ Nils-Bertil Bertilsson hade även 2006 den bästa honungen. Grattis!

BESTÄLLNING AV HONUNGSGLAS M.M.
Honungsglas kan beställas till förmånigt pris hos Mats Karlsson. Mats är återförsäljare för Töreboda, har sin butik i Vånga,
Telefon/fax till Mats 0122 – 300 72.
Plasthinkar kommer föreningen att beställa hem, men vi tar inte upp förbeställningar utan säljer så långt lagret räcker.
Försäljning kommer att ske på Bikvällarna. Priset är i skrivande stund inte fastställt. Förra året kostade de 6 kr/st.

DROTTNINGAR
Vi kan inte lova något, men anmäl Ditt intresse till någon av dem som odlar drottningar. Några av oss kommer att renpara
avelsdrottningar på ön Lacka i Sörmland skärgård. Får vi fler än vi behöver själva kommer de att säljas. Först till
kvarn….Kläckfärdiga celler är också ett utmärkt alternativ, och här kan vi nästan garantera leverans. Du parar själv i t ex
en avläggare. Beställ minst 14 dagar innan du vill ha dem. Vi kommer också att demonstrera drottningodling i
föreningsbigården så att du själv kan odla dina drottningar.

HONUNGSKÄRL, LEVERANSER TILL HF, Bifor, Svenskt Sigill
Depåföreståndare för leveranser till HF är Lasse Arvidsson. Om årets leveransavtal kan Du läsa i Bitidningen. Ingen
leveranstid är bestämd. Hör av Dig till Lasse när Du har honung att leverera.
Kärlutlämning sker hos Lasse A eller i samband med bikvällarna i föreningsbigården. Kärlen kvitteras på särskild blankett
från HF. I undantagsfall kan kärl också lämnas ut av Anders C. HF tar ingen pant för kärlen och föreningen tar inte ut
någon hanteringsavgift. Vi tar endast hem 28 kg plastkärl. Den som vill ha 140 kg kärl får själv hämta dessa i Mantorp.
Har du tagit ut fler kärl än du behöver, skall de återlämnas senast vid honungsleveransen. Alternativet är att du fyller i ny
kvittens för kommande år eller betalar 50 kr/st för överskjutande kärl. Fakturering sker då från HF. Kärlen är HF:s
egendom och är avsedda för honungsleverans dit och inget annat. Vi har dem till låns och det är inte meningen att de skall
ligga ute i stugorna år efter år. Vi kommer därför att vara stenhårda på att lämna oredovisade kärl till fakturering.
De som levererar honung till HF kommer att få möjlighet att köpa Bifor till rabatterat pris. Leverans sker till
depån hos Lasse Arvidsson där ni kan hämta. När mer information kommer läggs den ut på vår hemsida. De som
levererade förra året får också information från HF.
HF har anslutit sig till svenskt Sigill, och vi som Biodlare kan via HF få gruppanslutning för den honung som levereras dit.
Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke för mat och växter som vill svara upp mot de ökande kraven från handel och
konsumenter på livsmedlens kvalitet och spårbarhet.
Genom att följa ett system för kvalitetssäkring – Sigill biodling – ges möjlighet för alla biodlare att producera honung, som
tillfredställer de nya kraven från kunderna.
Läs mer om allt ovanstående på HF:s hemsida www.honungsformedlingen.se

FRÅN BITILLSYNSMANNEN.
Jag har fått i uppdrag att skicka in 5 st prover för Nosematest. Detta med anledning av att en ny art av Nosema dykt upp.
Några av er kommer därför att bli kontaktade.
Åke O
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Nytt namn, nya produkter.
Heta honungsnyheter inför grillsäsongen.
Svensk Honungsförädling AB hette tidigare SBR:s Honungsförmedling i Mantorp. Namnbytet markerar tydligt företagets
nya, moderna ambitioner: Det går att göra så mycket mer med honung än att bara tappa upp den på burk och flaska. Den
kan förädlas till spännande produkter. Ett exempel är HonungsGlaze, året stora nyhet som revolutionerar tillagningen av
kött, fisk och fågel i det moderna hemmet. Se www.honungsglaze.se
– Honungsförädling speglar mer vad vi står för idag. Vi är marknadsledande och ska driva det här segmentet framåt genom
att förädla honungen och utveckla nya produkter som konsumenterna behöver. En uttalad ambition är att vi varje år ska
komma ut med en helt ny produkt baserad på honung, berättar vd Christer Ankarlid.

LOTTERIVINSTER
Vår lotteriansvarige Bengt Johansson vädjar som vanligt om vinster till våra uppskattade lotterier.

KONTROLLERA VATTENHALTEN
i Din honung gör du enkelt med föreningens refraktometer. Den finns i år hos Bengt Johansson, tel 0125 – 400 55.

TILL SALU
Har några begagnade uppstaplingskupor LN till salu om någon är intresserad, dock utan Bin.
Åke Oscarsson
Om inget oförutsett inträffar kan jag ha en reservdrottning till salu.
Lasse Arvidsson

NYA MEDLEMMAR 2006 - 2007
♦

Hittls inga som inte presenterats tidigare.

INBETALNINGSKORT FÖR LOKALA MEDLEMMAR
Med detta Biblad kommer inbetalningskort för 2007 till de som är lokala medlemmar. Att det dröjt så länge
beror på att vi vill spara porto.

FAKTA 2007
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Ordförande
Torgny af Forselles
Vice ordförande och kassör
Anders Carlsson
Sekreterare
Lars-Göran Arvidsson
Ledamot
Bertil Jarskog
Ledamot
Lars-Åke Johansson
Suppleant
Bengt Johansson
Suppleant
Åke Oscarsson
Korresponderande ledamot
Lars-Göran Arvidsson
Bitillsyningsman
Åke Oscarsson
Föreningens plusgiro
Föreningens hemsida www.vikbolandets-biodlare.se

0125-500 85
011-34 41 79
011-34 40 28
0125-204 11
011-34 03 66
0125-400 55
0125-303 34
011-34 40 28
0125-303 34
11 76 61 - 9

TILL SIST
Ett ord liknar biet, det har honung och gadd.

Talmud
Med vårhälsningar från Styrelsen
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