
 

Nyhetsbrev 1 – 2020 

 

Hej! 

Nytt föreningsår har startat och med den stundar en ny biodlingssäsong. 

I skrivandets stund är det förhoppningsvis lugn och ro i våra bigårdar och vi hoppas 

att vintern, som just nu är väldigt mild och blåsig, inte äventyrar kommande bi-

arbetsår. 
 

I november hölls årsmöte, vi tackade av Per-Ivar Fransson som förtjänstfullt hållit i 

ordförandeklubban under flera år av konstant ökat medlemsantal.  

För fler har vi blivit som fascinerats av bin och biodling och sett möjligheten att hålla 

några bikupor i våra trädgårdar. Med denna möjlighet kommer också ansvar och 

därmed behov av kunskap. Ansvar innebär att se till att bihälsan i bigården hålls 

god, dvs att vara proaktiv och förhindra sjukdomar och för att lyckas med det 

behövs kunskap och erfarenhet. Detta är en av grundpelarna i vår biodlarförening - 

att samla den kollektiva kunskapen och organisera kunskapsspridning. 
 

Österåkers Biodlarförening som i år fyller 102 år fortsätter på inslagen väg att 

möjliggöra kunskapsspridning om bin & biodling. Vi kommer i år att anordna lokala 

kunskapskvällar och precis som tidigare år även praktiska aktiviteter där vi får 

möjlighet att se och lära. Även på distriktsnivå hålls kunskapsaktiviteter, du har  

precis fått ett nyhetsbrev med datum - missa inte möjligheten att både få och dela 

kunskap & erfarenheter. Inom kort kommer även våra lokala träffar annonseras. 
 

Vi samarbetar även med andra lokala föreningar och event där vi tillsammans 

sprider kunskap om bin & biodling. På Länsmansgården ansvarar vi för visnings-

kupan. Håll utkik efter ”evenemangsmailen” – vi behöver er medlemmar som de 

ambassadörer & kunskapsspridare ni är. 
 

Vid årsmötet fick styrelsen delvis en ny besättning. På nästa sida ser du vilka vi är 

och vilka roller & ansvarsområden vi har 2020. Vi ser fram emot ett härligt förenings-

år och att få möta er under kommande aktiviteter! 

 

 

 

                             Med vänlig hälsning      Styrelsen gnm Ingegerd 

 

 

 

 

                       Österåkers Biodlarförening 

    osterakersbiodlare@gmail.com 
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Från vänster 

 
➢ Benny Bergström Ledamot, Avelssamordnare och ansvarig för visningskupan vid 

Länsmansgården 

 

➢ Lisa Dahlqvist, Suppleant (Ny) 

 

➢ Jan Olof Olsson, Ledamot 

 

➢ Ingegerd Metz, Ordförande, utbildningsansvarig, ansvarig för FB-sidan (Ny) 

 

➢ Elsy Nilsson, Sekreterare 

 

➢ Thommy Ekenberg, Ledamot, Bihälsosamordnare och ordförande i 

honungsbedömningskommittén (som innefattar styrelsens närvarande medlemmar) 

 

➢ Olle Hillgren, Kassör, Kvalitetssamordnare 

 

➢ Hubertus Videgård, Suppleant (Ny) 


