
Enligt ett gammalt protokoll bildades biodlarföreningen 25 mars 1917 och kan därför stoltsera med 
att ha funnits i 100 år 2017.

Den som startade föreningen var folkskolläraren och kantorn Konrad Ekman, som också var 
föreningens ordförande i 36 år, ända till sin bortgång 1953.
Medlemmarna bestod av jordbrukare, trädgårdsmästare, fiskare och liknande. Dessa hade säkerligen
behov av ett extra tillskott till sin försörjning.
Så småningom fick man upp ögonen för biodlingens betydelse för jordbruket, man kan i 
medlemsförteckningarna se att det tillkommer godsägare och andra större intressenter.

Föreningen har bytt namn några gånger beroende på var medlemmarna funnits. Första namnet var 
taget efter församlingen; ÖSTRA RYDS Biodlarförening.
Så kom den omdebatterade kommunsammanslagningen och föreningen bytte namn till 
VAXHOLMS Biodlarförening 1975.
1982 fanns de flesta medlemmarna i Österåker och namnet ändrades till 
VAXHOLM-ÖSTERÅKERS Biodlarförening. 
På föreningens årsmöte 2010 konstaterades att föreningen inte på länge haft några medlemmar 
boende i Vaxholm så varför ha ett så långt namn?
Årsmötet beslöt att ändra till det enklare ÖSTERÅKERS Biodlarförening.

Medlemsantalet har varierat mycket under åren från ett 20-tal till att 1970 bestå av 6 (sex) personer.
2003 ansåg Stockholms Läns Biodlarförbund att föreningen borde läggas ner eller uppgå i en annan 
förening eftersom ingen styrelse fanns och inga möten förekommit.
Men sen vände det uppåt igen, nya eldsjälar tog vid. Gideon Wärnelid, vår käre ”Gidde” har gjort 
mycket för föreningens fortlevnad. Han var även aktiv i Trädgårdsföreningen och där diskuterades 
redan 2002 om att anskaffa bin, men först 2003 blev bigruppen en arbetsgrupp och inköp gjordes  
inför starten av biodlingen. 

 

Gidde håller kurs                           De första bikuporna på Länsmansgården

Bikupor ställdes upp på Länsmansgården där Gidde visade och informerade besökare om 
biodlingens alla fördelar och ordnade kurser tillsammans med Vuxenskolan. I Trädgårdsföreningens
årsberättelse för 2003 står det att mycket honung såldes redan detta första år och ännu ett samhälle 
inköptes för 1000 kr. Även år 2004 blev skörden god; 48,1 kg 
Tyvärr blev dessa bikupor utsatta för visst sabotage och bina försvann. 
 
  



Länsmansgården var utan bin fram till våren 2014 då föreningen köpte in en visningskupa och ett 
arbetslag av biodlare byggde ett skyddsplank med fönster där besökare lätt kan studera levande bin.

Denna kupa med inneboende, ett bisamhälle, sköts av föreningens ordförande 
Per-Ivar Fransson.  

I dagsläget har föreningen fått många nya medlemmar då alltfler blivit medvetna om binas 
betydelse för naturen och människans fortlevnad. I föreningen finns både kvinnor och män i olika 
ålder och bakgrund men med ett gemensamt intresse för bin, dessa fascinerande djur.
De flesta har bikuporna hemma i trädgården och medlemmarna finns utspridda i kommunen.
En kupa innehåller ett bisamhälle och Österåkers biodlare har från ett par upptill tio samhällen.

 Gidde säljer honung Spännande med bin

Ingen av oss håller bin för ekonomisk vinning, men blir naturligtvis glada om honungstillgången 
blir god. Då vi får tillräckligt mycket kan vi sälja en del t.ex. på Trädgårdsföreningens Höstmarknad
eller  Kanalens Dag..

Några biodlare har hållit på flera år och lärt sig om bin, men fullärd blir man nog aldrig. 
Turligt nog är bina duktiga på att överleva trots en del missar i skötseln.

För ett kilo honung måste bin flyga motsvarande 4 VARV RUNT JORDEN och på sin väg besöka 
närmare 8 miljoner blommor! Honung innehåller allt en organism behöver för sina livsfunktioner 
och är därför lika värdefull för oss som för bina.

Bidrottningen/visen lägger i genomsnitt ett ägg per minut under våren och försommaren. 
Efter 3 veckor blir dessa färdiga arbetsbin som lever ca 5 – 6 veckor.



Medlemmarna i biodlarförreningen har gemensamma aktiviteter; träffar där vi diskuterar olika 
frågor och utbyter erfarenheter. Vi gör besök hos erfarna biodlare för att lära mer. 
Vi har en gemensam träff i oktober då vi tillsammans smälter gammalt bivax som sedan renas och 
återanvänds. 
Vi äger dels en ångpanna för att smälta vaxet dels en ”kakmaskin” där vi av det smälta, renade 
vaxet gjuter nya vaxkakor. 
Vi har även försökt oss på att odla nya drottningar med varierande resultat, mycket beror på vädret.

Vaxsmältning på Lillbacka

   BIN HAR FUNNITS PÅ JORDEN I 50 MILJONER ÅR              
   och är fortfarande otroligt viktiga för människor och miljö.

Albert Einstein lär ha sagt att om alla bin i världen skulle dö ut är 
mänskligheten utplånad inom fyra år!!       

Detta beror på att bin på sin jakt efter mat samtidigt pollinerar blommorna så att vi får bär,
frukt och andra växter som vi skördar för vår överlevnad.
Där det finns bin blir det mer frukt och bär och Sverige behöver fler bin/biodlare.
Bins pollineringsarbete har i Sverige värderats till 10-15 gånger mer än honungsskördens värde!
Några storodlare hyr in bikupor för pollinering av t.ex. frukt, bär, raps och klöverodlingar samt i 
västhus.

Om du vill veta mer kontakta oss i föreningen.
osterakersbiodlare@gmail.com
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