
 

Medlemsaktivitet – årets sjätte 

Kunskapskväll 23/6 – högtryck i kuporna, vad gör jag nu? 
Vi fortsätter följa den intensiva säsongen som biodlare. Vissa av oss kanske för första gången 

har ett bisamhälle att sköta om och andra har kommit lite längre med både kunskap och 

erfarenhet. Skattlådor, svärmar, avläggare och varroa - vi repeterar ... när och hur … 
 

• Uppföljning sen förra kunskapskvällen – hur går det med bikupan? 

o Avläggare, svärmar, skattlådor, varroa & myror 

• Övriga frågor från deltagarna    

Från våra medlemmar som inte ännu byggt upp år av erfarenhet staplar sig nu frågorna på hög. 

Kursen i biodling har förhoppningsvis gett en god teoretisk grund men nu när det vankas praktisk 

skötsel så är det väldigt bra att dela sina frågor med likasinnade och med erfarna biodlare. 

Vi välkomnar därför både dig som behöver söka svar på dina frågor om vad du ska göra mitt i 

biodlingssäsongen men också dig med erfarenhet att dela med dig om hur du gör. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fysisk distansering fortsätter och våra kunskapskvällar 

hålls därför digitalt. Vi kopplar upp oss med hjälp av våra mobiler, plattor & datorer och träffas i 

digitalt möte. Föreningen bistår med support för att möjliggöra att så många som vill kan vara med. 

 

När: Tisdag 23 juni kl.18.30-20.00 

OSA - Anmälan: Skicka in din anmälan senast 21 juni till osterakersbiodlare@gmail.com. 
Efter din anmälan får du ett mail med möteslänk och information om hur du ansluter dig till 

kunskapskvällen. Vi ger även personlig support via telefon om du behöver hjälp. 

 

Väl mött! 

Österåkers Biodlarförening 

gnm Ingegerd Metz, 0708-977718 

 

Tidigare kunskapstillfällen:                                                                                                                                
16 feb Sila vax och gjuta vaxkakor    Praktiskt handhavande 1 
19 mars Vad gör jag nu när bina börjar vakna?   Digital kunskapskväll 2     
20 april Full rulle i kupan, vad gör jag nu?   Digital kunskapskväll 3     
8 maj Avläggare – hur gör jag?    Digital kunskapskväll 4     
4 juni Hur hanterar jag avläggare och skattlådor?   Digital kunskapskväll 5     
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