
 

Nyhetsbrev 2 2020 

Österåkers Biodlarförening ställer inte in… Vi ställer om… 

 
Många föreningar ställer in sina aktiviteter pga rådande Corona pandemi. Vi har valt att ställa 

om. Föreningen erbjuder möjlighet att dela och sprida kunskap 

genom digitala kunskapsträffar. Responsen har varit väldigt positiv 

och vi hoppas att fler medlemmar kopplar upp sig och deltar med 

dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

 

Vi använder Zoom, en ”app” för videokonferens. En länk skickas ut 

till medlemmar som anmält att de vill delta i det digitala mötet. 

Föreningen ställer vid varje tillfälle upp med support/användarstöd för att möjliggöra att alla 

som vill vara med kan vara det. 
 

Glädjande nyheter! 

Vid de två senaste årsmötena har önskemål om och behovet av en hemsida tagits upp av 

medlemmarna och detta har i år prioriterats hos styrelsen.  

Vi har genom SBR* fått möjlighet att sätta upp en egen ”lokal” hemsida avsedd för just 

Distrikt/Lokala föreningar. Vår lokala hemsida kommer kontinuerligt fyllas med värdefull 

information för dig som redan är medlem, men även för blivande medlemmar. Besök hemsidan 

och kom gärna med idéer om innehåll.  

Österåkers Biodlarförenings hemsida:  https://osteraker.biodlarna.se/ 

 

 

https://osteraker.biodlarna.se/


Bra kommunikationskanaler… 

…är en viktig del av styrelsens och föreningens förmåga att dela & sprida kunskap. 

I dagsläget har vi e-post som huvudkanal där styrelsen sprider information och frågor till 

medlemmar och medlemmar till oss.  

På sikt kommer vår nya hemsida att bli den primära kommunikationskanalen för styrelsen att 

dela information. E-post förblir den skriftliga kanalen för medlemmar & andra att komma i 

kontakt med föreningen & styrelsen. Det går ju också att ringa till oss, se kontaktuppgifter på 

hemsidan. 

 
Det finns också en Facebook grupp, Österåkers Biodlare, där blandas våra medlemmar med 

”icke medlemmar”. Vi är medvetna att ett antal av våra medlemmar inte har Facebook och 

därför kommer denna kanal förbli en kompletterande marknadsföringskanal. 

 

Ett halvt föreningsår har passerat… 

Sedan okt 2019 har föreningen vuxit och vi har ökat vårt medlemsantal till 83 stycken, en 

ökning med fantastiska 16,9%. Vi i styrelsen är väldigt glada att fler väljer att bli medlemmar, ju 

fler vi är desto större blir vår kollektiva kunskap att dela på.  
 

Sedan årsmötet i november 2019 har vi: 

• i februari  

o fått prova på att rena vax och gjuta mellanväggar, se bilder på nästa sida 

o arbetat fram en folder med information om Österåkers Biodlarförening 

▪ foldern är tänkt att användas som marknadsföringsmaterial vid olika 

evenemang men även som bilaga till ”välkomstmejlet” som går ut till nya 

medlemmar 

▪ foldern går att hitta på vår hemsida 

• i mars och april  

o genomfört digitala kunskapskvällar där vi diskuterat säsongsaktuella biodlingsfrågor 

▪ Tema mars: Bina börjar vakna – vad gör jag nu?  

▪ Tema april: Full rulle i kupan – vad gör jag nu?  

• Vi gick även igenom Bihusesynen (egenkontroll) 

▪ Ca 20 medlemmar, dvs 25% av medlemmarna, kopplade upp sig till enskilt 

möte 

▪ Ca 35% av medlemmarna har deltagit totalt 

o den 22/4 öppnat upp föreningens visningskupa vid Länsmansgården 

o driftsatt föreningens första egna hemsida 
o uppdaterat och förtydligat föreningens policy om biras, se bilaga 

• haft fyra protokollförda styrelsemöten 

 



 

Bild 1 Fulvax blir finvax 

Bild 2 Renat och smält vax hälls i ”kakmaskinen”  

Bild 3 Föreningens ”kakmaskin” 

 

 

 

Vad händer framåt?... 

 

Biodlingsåret rullar på och vi fortsätter dela kunskaper och erfarenheter med regelbundna digitala 

kunskapskvällar. Vi tar hänsyn till myndigheternas rekommendationer om social distansering och 

avvaktar fysiska kunskapstillfällen.  

 

 

På vår hemsida kan du hitta Kalendarium med viktiga datum & aktiviteter som uppdateras löpande. 

 

• Kommande aktivitet är digital kunskapskväll 13/5, se separat inbjudan som skickats ut 

per mail 1/5. 

 

 

Svärmarsäsongen är igång. På SBRs hemsida har Svärmartelefon lanserats - 

https://www.biodlarna.se/nu-ar-svarmtelefonen-uppkopplad/.  

Lokalt hos oss och även i Vaxholm hjälper i första hand våra erfarna biodlare Janne Olsson och Elsy&Åke 

Nilsson till med att fånga svärmar. De nås via den centrala Svärmartelefonen hos SBR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biodlarna.se/nu-ar-svarmtelefonen-uppkopplad/


Visste du att… 

 

• de två vanligaste frågorna föreningen får just nu är 

o var kan jag köpa bisamhällen? 

▪ Föreningen hänvisar till ”säljannonser” i medlemstidningen Biodlarna samt till 

andra biodlingsrelaterade kanaler t.ex på Facebook 

o vilken biras rekommenderar Österåkers Biodlarförening? 

▪ Läs mer om vår uppdaterade policy gällande rekommenderad biras i bifogat 

dokument 

 

• det går att teckna en försäkring mot Amerikansk Yngelröta 

o kostar ca 200 kr/år för 1-5 kupor 

o ersättning ger ca 2500kr/kupa 

o läs mer på https://www.biodlarna.se/forsakring-for-amerikansk-yngelrota/ 

 

 

Med vänlig hälsning      Styrelsen gnm Ingegerd 

 

                 Österåkers Biodlarförening    osterakersbiodlare@gmail.com 

https://www.biodlarna.se/forsakring-for-amerikansk-yngelrota/
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