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BI – BLADET våren 2018
Vårtal från en nybliven biodlare
Så stod de där i den gamla hagen på vårt sommarställe. Tre nymålade gröna bikupor, fyllda med tre kraftiga
avläggare.
Mina första bisamhällen.
Visserligen målade i en grön nyans som inte alls blev som tänkt. Kuporna ser lite ut som nån form av stora militära
ammunitionslådor. Men det är okey, de vita plåttaken livar ju upp i vart fall.
Redan vid invintringen föddes förväntan och längtan till våren och sommaren.
Resan fram till att ha egna bin och till att de där tre uppstaplingskuporna stod där i den gamla fårhagen var kul, men
också fylld av frågor och av många val som behövde göras.
Redan från start beslutade jag mig för att gå en biodlarkurs och föreningen på Vikbolandet föll sig naturlig eftersom
det var där jag skulle ha mina bin. Jag älskar kurser och att tillägna mig kunskap tillsammans med likasinnade. Det
oavsett om det gäller biodling, järnsmide eller dykning. Så en kurs fick det bli. Internet har många fördelar och inte
minst Youtube är en riktigt bra källa till kunskap. Men för mig finns det inget som slår att lära i direkt möte med dem
som har erfarenhet och kunskap. Och vad gäller biodlingen ger det ju den ovärderliga möjligheten att under kursen
få jobba med riktiga bin, inte bara se dem på film. Känna hur det känns att lyfta upp en ram fylld av bin eller testa att
ta bort täckvaxet från ramarna.
Så mitt första råd till den som funderar på att bli biodlare är att gå en kurs. Och är du sugen. Kör! Det är en kul hobby
och fler biodlare behövs.
Kursen gav svar på många frågor och kursledarna kunde ge råd om många av de val jag som nybörjare ställdes
inför. Vilken biras skulle jag satsa på, vilken typ av kupor är bäst att börja med, hur ska jag tänka kring invintring och
vilka prylar måste jag ha direkt och vilka kan jag vänta med att köpa?
Samtidigt insåg jag att det inte finns några allmänna lagar kring det här. I slutändan var det jag själv som var tvungen
att göra valen.
De föll på gula bin i uppstaplingskupor, invintring på Bifor och inköp av det viktigaste, skyddsjacka, rökpust, kupkniv
och borste.
Mitt andra råd till den nyblivne biodlaren blir därför att satsa på det enkla i början. Lås inte in dig i en massa prylar
innan du vet vad du gillar och hur du vill jobba. Och det är inget fel att göra som de flesta andra i början, att så att
säga kopiera andras metodik och arbetssätt. När man lärt sig hur man själv vill jobba så kan man utveckla sina egna
tankar. För det finns uppenbarligen många sätt att driva sin biodling på. Med det gemensamma draget att de alla
fungerar.
De gula bina i de gröna kuporna producerade under sitt första år runt 60 kilo honung. Det mesta kom från två av
dem. Det tredje samhället svärmade och resultatet ur den kupan var svalt. Men det gjorde det samma när den första
honungen rann från tappen av slungan.
Ett finger under den trögflytande strålen och sen in i munnen. Njutning, stolthet och glädje.

Andreas Åsenheim

Nybliven biodlare på Vikbolandet
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Ordföranden har ordet

När detta skrivs i påskhelgen håller vintern oss fortfarande kvar i sitt grepp Men vi är inne i april och då börjar
säsongen på allvar och att följa vårutvecklingen som nu kommer är bland det bästa i hela biodlingen. Men pass upp!
April är också den svåraste månaden för våra vänner. Med stark yngelsättning och fortfarande kalla nätter går det åt
mer foder än du någonsin kan ana. Det finns år för mig, då de haft nästan allt vinterfoder kvar i början av april, men
nästan slut i början av maj.
Förra året skrev jag, ” Efter två usla honungsår och till detta
stora vinterförluster i fjol kan det väl bara bli bättre! Eller hur?” Visst blev det
bättre.
Vinterförlusterna var nere på en mera normal nivå och de flesta fick en
riktigt bra honungsskörd. I föreningsbigården fick vi 410 kg vilket gett ett bra
tillskott till kassan. Så 2017 var för oss, till skillnad mot stora delar av övriga
Sverige, ett ganska bra år.
Hur ser det ut inför kommande säsong? Jag har gjort en snabbenkät bland
medlemmarna. I slutet av mars är dödligheten otroligt låg bland de som svarat.
Men som sagt, vi är inne i april och det är för tidigt att ropa hej. Jag har också
gjort ett experiment med att övervintra en reservdrottning i en påbyggd
parningskupa modell Kieler, se bild. Ännu så länge ser det ut att ha lyckats.
Ta väl vara på våra husdjur och så ses vi 1 maj!
Lasse Arvidsson

ÅRETS BI-GIFVENHETER
Vårfrukost tisdag 1 maj
I Björksätter, i Kuddby. FRUKOSTBUFFÉ SERVERAS KL 9 till det facila priset om 50 kr. Vi pratar om föregående
och kommande säsong. Ingen anmälan behövs men hör gärna av dig till Wille i trivselkommittén (se faktaruta) så blir
det lättare att planera inköpen.
Göran Pettersson Kvillinge Bigårdar som säljer biredskap från LP:s Biodling http://www.lpsbiodling.se/ kommer. Du
kan beställda varor i förväg och lämnar din beställning senast 25/4. Beställer gör du per e-post,
kvillinge.bigardar@gmail.com eller per telefon 0738 - 44 11 05.

Bikvällar i föreningsbigården
Varje tisdag under tiden 8 maj till och med 28 augusti, utom den 19/6 (se nedan). Vid regn kan vi vara inomhus. Det
är öppet hus kl 18 – 20.Kan du inte vara med hela tiden, titta gärna in en stund. Föreningen bjuder på enkelt fika
med bröd. Tema för samtliga kvällar är ”Trivsel och fortbildning”. Ett eller två av våra samhällen står till
nybörjarkursens förfogande och vi tittar på dem varje tisdag. Två fortbildningstillfällen är preliminärt klara:
• Tisdag 29/5 teori om hur man gör avläggare.
• Tisdag 5/6 praktik om hur man gör avläggare.

Sommarmöte & Sommarkväll i Bigår´n
Tisdagen den 19 juni klockan 18. Sommarmöte hos Åsa Kjellsdotter. Linneberga Gård, tel 0705-978015. Som vanligt
utlottas av drottningar till närvarande medlemmar.
Samtidigt får vi också besöka Lanthandelsmuséet som finns på gården.

Wikbolandsmarken och övriga marknader
Det blir lite annorlunda med vårt marknadsdeltagande i år. Planen är att vi ska delta i fler marknader och bara sälja
föreningens honung. Anette och Olle Sundgren kommer att hålla i detta, i samarbete med Åke och Wille.
Huvudnumret blir förstås Wikbolandsmarken den 14 juli men tanken är att vi också ska delta i Östgötadagarna den
1-2 september och ev några fler marknader. Vad gäller Östgötadagarna är tanken att vi ska komma in hos någon
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annan utställare och sälja honungen där. Alltså inget vid Björksätter. Deltagande i övriga marknader får bli efterhand.
Hör du talas om någon marknad där man efterlyser just honungsförsäljare hör av dig till Anette.
Det hela är förstås också beroende av att vi har honung framme från föreningsbigården. Men Nettan och Olle har
fortlöpande kontakt med Åke och Wille
Självklart ska vi också informera om biodling. Det är tacknämligt att de erbjuder sig att sköta denna stora uppgift,
men behöver givetvis hjälp. Kan du hjälpa till kontakta Nettan, renman.anette@gmail.com, eller 070-363 56 48.

Höstmöte
Höstmöte, högst preliminärt 25/9 kl 1830 i Björksätter, Kuddby.

Årsmöte
Preliminärt tisdagen 27 november i Björksätter, Kuddby.

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet (se också SBR:s hemsida: www.biodlarna.se)
Söderköping
• Föreningsbigården vid Hannäs är öppen på måndagar under tiden 7/5 – 10/9 mellan kl. 17.00 - 19.00. De
har en mindre redskapsbutik.
• Vårmöte lördagen den 12 maj kl. 14.00.
• Sommarmöte lördagen den 14 juli, kl. 13.00 - hos Birgitta och Sivar på Ekbacken. Traditionsenligt håller
Preben föredrag
Norrköping
• Föreningsbigården vid Himmelstalundsskolan är öppen onsdagar mellan kl 18.00 -20.00 under maj –
augusti.

Nybörjarcirkeln

Det finns fortfarande platser kvar. Om du vet någon som är intresserad. Hör av dig snarast till Lasse Arvidsson.

Drottningodling
Vi kommer inte att ordna någon egen utbildning i drottningodling i år. Däremot anordnar distriktet en utbildning i
Järngården vid Vreta Kloster den 9/6. Se https://ostergotland.biodlarna.se/kalender/test/

Vem köper ditt överskott av honung?
Det finns många som vill köpa din grovsilade honung. Svenska Biprodukter i Mantorp och Mats Karlsson,
Vångahonung är ett par exempel. Vem vill du sälja till? Någon av dessa två, eller någon annan, det bestämmer du.
Föreningen har emellertid beslutat att sälja sitt överskott till Mats. Vår depå till Mantorp finns fortfarande kvar för den
som vill leverera dit.

Bihusesyn
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i år i Bitidningens aprilnummer. Bihusesyn
ska vara genomförd och visas upp för att få din honung godkänd i honungsbedömningen. Det är du själv som
genomför programmet, och ingen kontrollerar genomförandet eller resultatet. Det ska ses som att hjälpmedel för
att uppmärksamma eventuella brister i din biodling. Det är ditt ansvar att din biodling är OK och att lagar och
bestämmelser följs. Allt för att hålla högsta möjliga kvalitet på honungen.

Skära drönarceller??
Oavsett vilken metod du använder för att bekämpa varroakvalstret är det viktigt att skära ut drönarvax under
säsongen. Speciellt viktigt är det fram till midsommar. Varför det? Jo, kvalstermängden fördubblas var 25:e dygn.
Det betyder att i månadsskiftet juli – augusti, när äggen till bina som skall övervintra läggs, har du cirka 100 gånger
fler kvalster jämfört med när säsongen började. Dessa bin blir då skadade och motståndskraften sätts ner. Risken för
vinterförluster ökar därmed.
När du sedan på hösten behandlar mot varroan är skadan skedd, och ett till synes starkt samhälle kan vara
försvagat. Man skall alltså både hålla kvalstermängden nere under sommaren liksom behandla på hösten. Det
sistnämnda för att börja med ett minimalt antal kvalster nästa säsong. Läs mera på SBR:s hemsida, Bihälsa
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/306/1/.
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Torsdagen den 19/4 kl. 18:00 är det vårstädning i Björksättter. Alla medlemsföreningar får olika uppgifter tilldelade.
Vi håller väl på traditionen och möter upp? Trivselkommittén fixar fika.

Föreningsbigården
Åke och Wille har återigen åtagit sig att sköta samhällena i föreningsbigården. Vi har nu 9 samhällen där om alla
överlever. Det blir en hel del jobb, speciellt när det är dags för skattning. Kan du ställa upp då och då? Säg till Åke så
att de kan kontakta dig vid behov. Några samhällen är tänkta mer att göra avläggare från, än som
honungsproducenter. Detta så att vi kan tillhandahålla bin till dem som behöver, i första hand våra nybörjare. Vi
hoppas också att bigården ska vara en bra parningsplats för drottningar.
Caroline Petrini har lovat se till att det är snyggt och i ordning i boden under eken. Hjälp henne med detta!

Årsmötet

Den 28 november i fjol hade vi ett som vanligt välbesökt årsmöte. Vår riksförbundsordförande Monica Selling
gästade och pratade om verksamheten i förbundet. Ny i styrelsen blev Weronica Roos-Heinefeldt efter Tomas
Johansson som avsagt sig återval. Tack Tomas för ett gott arbete i styrelsen och välkommen Weronica. Hela
årsmötesprotokollet finns på hemsidan.
Efter mötet serverade trivselkommittén ett läckert julbord. Stort tack för ett fantastiska arbete.

Kontrollera vattenhalten i din honung
Detta gör du enkelt med föreningens refraktometer. Ta med ett prov till föreningsbigården.

Drottningar
Drottning är normalt inte lagervara och tas fram under en begränsad tid. Beställ därför i god tid av någon av de som
odlar drottningar. Om du inte vet vem, fråga Lasse.

Sälja bin? Köpa bin?
Har du bin till salu? Vill du köpa bin? Kontakta Lasse som förmedlar.

Till salu
Manskapsvagn lämplig som bipaviljong. Intresserad? Kontakta Bosse Ringdahl på tel 011-893 93

Facebook
Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast medlemmar i gruppen och
här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig. Gå gärna med du också.

Medlemsförteckning
Vi skickar inte ut någon medlemsförteckning. Vill du ha en, kontakta Lasse

Ny e-postadress till föreningen
Eftersom föreningen överöses med en massa otrevligt spam har vi skaffat en ny e-postadress,
kontakt@vikbolandets-biodlare.se . Använd denna adress i fortsättningen även om den gamla kommer att fungera
under en övergångsperiod.
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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

070-2457796

Ledamot

Anders Nilsson

070 - 224 26 56

Ledamot

Håkan Karlsson

0703-39 27 03

Ledamot

Johanna Lindwall-Jepås

0735-70 39 44

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
Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det, tills jag insåg att jag var någon.
Lily Tomlin
Med vårhälsningar från Styrelsen
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Spara och ha denna sida lättillgänglig
April

Maj

Juni

Juli

August

September

November

25
Sista dag
beställa varor
från LP:s
biodling för att få
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1
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vårfrukost

4
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föreningsbigård

2
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1
Norrköping
föreningsbigård

1-2
Östgötadagarna
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årsmöte

2
Norrköping
föreningsbigård

3
Vikbolandets
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6
Söderköping
föreningsbigård

3
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7
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8
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5
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Föreningsbigår´n
Praktik om
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6
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Söderköping
föreningsbigård

4
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7
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8
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Föreningsbigår´n
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21
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Bilder från lanthandelsmuséet som vi kan besöka i anslutning till sommarmötet den 19 juni
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