Nyhetsbrev 3 – juli 2020
UPPROP!!
Glada nyheter - föreningen står inför en möjlighet
att etablera vår egen första föreningsbigård
Svenska kyrkan i Österåker söker en samarbetspartner i deras miljösatsning att etablera bikupor vid
Österåkers kyrka. Österåkers Biodlarförening har blivit tillfrågade och som det ser ut kan vi få tillgång
till markyta intill Prästgården där vi kan ställa upp en föreningsbigård som vi förvaltar, dvs driver och
sköter om och där Svenska kyrkan i Österåker förutom att synliggöra sitt miljöengagemang även får del
av honungsskörden till välgörande ändamål.
Vi för en dialog med Svenska kyrkan i Österåker och det vi ser framför oss är en mötesplats där både
nya och erfarna medlemmar kan träffas och surra om bin & biodling. Förutom erbjuden markyta finns
även tillgång till förråd för att kunna förvara biodlingsmaterial och besöksbidräkter. Det finns även
tillgång till vatten och el samt möjlighet att kunna låna Prästgården som möteslokal, vilket gör att vi
har en plats att hålla både praktiska och teoretiska biodlingsaktiviteter.
Föreningsbigården blir också lättillgänglig för alla, med bilväg ända fram samt möjlighet att med
promenadavstånd komma med SL-buss, innebär att vi som förening även främjar funktionsrätten* att
alla medlemmar har möjlighet att delta i vår verksamhet.
Styrelsen har enhälligt ställt sig mycket positiv till Svenska kyrkan i Österåkers förfrågan och Lisa
Dahlqvist, suppleant i styrelsen, har tagit på sig att vara sammankallande för den aktivitetsgrupp som
kommer behövas för att få till stånd vår egen föreningsbigård.
Planen är att under kommande höst och vinter etablera kuporna för att till våren 2021 införskaffa bisamhällen. För att detta ska bli verklighet behövs naturligtvis fler eldsjälar och intresserade.

Till aktivitetsgruppen som startar upp i höst behöver vi dig som kan snickra bänkar, måla
kupor, spika ramar, kratta grus och ordna med fika. Vi behöver även en hejarklack - så
alla är välkomna! Anmäl ditt intresse att vara med i aktivitetsgruppen till styrelsen genom att
maila till osterakersbiodlare@gmail.com

Somriga hälsningar Styrelsen gnm Ingegerd
Österåkers Biodlarförening
* Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter.
De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Källa: https://funktionsratt.se/om-funktionsratt-sverige/begreppet-funktionsratt/

