
 

Nyhetsbrev 5 2020 

Ser du den röda pricken på bilden nedan? 

Vid den röda pricken, söder om Prästgården, kommer vår första föreningsbigård att sättas upp. 

Den 11/9 skrev Österåkers Biodlarförening på avtalet med Svenska kyrkan Österåker om att vi på deras mark 

ställer upp bikupor och idkar föreningsliv och kyrkan utvecklar sitt klimat- och miljöarbete. Som hyra delar vi 

med oss av honungsskörden. Win-win med andra ord. 
 

För dig som medlem är det viktigt att Du känner till några praktiska detaljer i vår överenskommelse: 
• Biodlarföreningen ställer initialt upp 3 kupor, exklusive av kyrkan önskad trågkupa på anvisad mark  

• Biodlarföreningen får kostnadsfritt låna en verktygsbod som står väster om Prästgården, där vi kan ha vår utrustning 
o Biodlarföreningen är fria att nyttja vattnet i kranarna på kyrkogården 
o Parkering får ske på stora parkeringen vid Prästgården 

• Biodlarföreningen får tre gånger per år låna Prästgården avgiftsfritt (övriga tillfällen enligt Pastoratets prislista) 

• Den ekonomiska driften står Biodlarföreningen för  
o Allt bivax tillfaller Biodlarföreningen 
o Slungning och tappning ombesörjs av Biodlarföreningen  
o Av den årliga honungsskörden får Österåkers Biodlarförening 20 %, dock minst 4 kg per kupa för att täcka årliga 

driftskostnader 

• Alla möten/träffar vid kuporna ska ske med respekt och hänsyn till eventuella begravningsgäster på vardagar och 
dop/vigsel-följen på helgerna 

o Vi kommer att ha en kontinuerlig kontakt med Pastoratet där vi planerar våra träffar så att dessa inte krockar 
med Kyrkans aktiviteter 

 

Vad händer nu? 

Du som har anmält intresse att vara med i aktivitetsgruppen som har till uppgift att etablera vår föreningsbigård 

kommer att få ett mail från Lisa Dahlqvist som koordinerar denna historiska etablering. Vi kommer fortlöpande 

att både dokumentera och informera om hur arbetet fortskrider. Håll utkik på hemsidan (länk nedan) och i 

mailkorgen. 

   
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Foto: Remus Kotsell 

 

Med vänlig bi-hälsning - Styrelsen gnm Ingegerd 

Österåkers Biodlarförening    osterakersbiodlare@gmail.com 

 

https://osteraker.biodlarna.se/

