
 

Nyhetsbrev 4 2020 

Biodlingssäsongen går mot vila och föreningslivet växlar upp! 

Biodlingsåret går nu över till bekämpning av Varroa och invintring av våra bisamhällen. Det är 

viktigt att hjälpa de bin som ska övervintra och efter skattning görs myrsyrebehandling av de 

samhällen där ”Varroatrycket” så kräver. Läs mer på vår hemsida:  Bekämpa Varroa 

Föreningsbigård – ni minns väl vårt upprop i juli? Vi i styrelsen kan glädjande berätta att vi 

nu har en aktivitetsgrupp som kommer att skrivas in i vår föreningshistoria som möjliggjorde 

att vi fick vår första föreningsbigård. I skrivandet stund bollas ett avtalsutkast mellan oss och 

Svenska kyrkan i Österåker. Lisa kommer att kontakta er som hittills anmält intresse att delta 

för att lägga upp en ”etableringsplan”. Det är inte försent att anmäla sitt intresse att vara 

med – detta kommer verkligen att bli en ”wow-grej” att vara med om.  

Honungsbedömning - som medlem i en biodlarförening har du möjlighet att få din honung 

bedömd. I senaste numret av Biodlarna finns Honungsbedömningskortet som beskriver hur 

honungen bedöms. Vid årsmötet som hålls i november överlämnar biodlaren en burk honung 

till Honungsbedömningskommittén, som leds av dess ordförande Thommy Ekenberg, 

honungen bedöms sedan efter årsmötet.  

Apropå årsmöte så är det ännu oklart huruvida vi kommer att kunna hålla ett fysiskt årsmöte. 

Vi får se hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer utvecklas. Som ni kanske läste i 

Bitidningen (nr 6, sid 5) så har Österåkers Biodlarförening lyft frågeställningen till förbundet 

Och distriktet om det är möjligt att göra ett digitalt årsmöte. Oavsett så är det hög tid för dig 

som vill lämna in en motion, senast 30/9 vill vi ha den.  

Valberedningen laddar upp inför 2021, är du intresserad av att vara med och påverka och 

utveckla vår biodlarförening genom styrelsearbete? Hör av dig till Bo Bengtsson, 070-5243532 
eller per mail: bo_g_bengtsson@hotmail.com. 

Kunskapskvällarna som vi genomför digitalt har kommit för att stanna. Ca 25 medlemmar, 
ett stammisgäng som utökas för varje tillfälle delar frågor, erfarenheter och kunskaper kring 
biodling. I augusti blev vi totalt 91 medlemmar, en ökning med drygt 28% sedan ingången till 
föreningsåret 2020. Jag hoppas att ännu fler hänger på våra kunskapskvällar. Så fort 
möjligheten ges kommer vi att träffas fysiskt igen, till att börja med blir det kanske i vår 
blivande föreningsbigård! 

Avslutningsvis - har du haft en bra honungssäsong som gett mycket honung och vill sälja men 
inte vet hur? På vår hemsida kan vi skapa utrymme för Honung säljes med din kontakt-
information. Intresserad? Maila oss! 
 

Med vänlig bi-hälsning - Styrelsen gnm Ingegerd 

Österåkers Biodlarförening    osterakersbiodlare@gmail.com 

 

https://osteraker.biodlarna.se/register/

