
 

 

Medlemsaktivitet – årets andra digitala  

       Kunskapskväll med bi-fika  

Vi fortsätter surra om hur vi har bäst koll 

på  våra bisamhällen & kupor efter vintern 
 

Många frågor och svar fick vi ta del av på senaste träffen. Sammantaget fick vi kunskap om 

att biodlingssysslan just nu är mer att bevaka än att agera. Det räcker med att på sin höjd 

känna lite försiktigt på kuporna och få en uppfattning om det finns mat kvar och se till att 

inte döda bin täpper igen botten/fluster vilket kan hindra in- och utfart för de bin som 

behöver ut och rensningsflyga och kanske t.o.m inhämta säsongens första ”pollen & nektar”. 

Ingen av oss vet hur vädret utvecklar sig i mars, i skrivandet stund fick vi ett litet bakslag, 

minusgrader och återigen snö som täcker trädgård och väg. 

Häng på med egen kvällsfika, vi kopplar upp oss igen och pratar om vad som hänt sen sist. 

Erfarna medlemmar delar med sig av sina kunskaper och nya medlemmar ges möjlighet att 

ställa frågor om vad man bör tänka på som ”newbee”. 

Österåkers Biodlarförening följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social 

distansering och har ”ställt om” istället för att ”ställa in”, vi träffas inte fysiskt på lokal utan 

använder ett program (app) som heter Zoom som möjliggör att vi fortfarande kan ”surra” 

kring vårt gemensamma intresse. Vi kopplar upp oss med hjälp av våra mobiler, plattor & 

datorer och träffas i digitalt möte. Föreningen bistår med personlig support för att 

möjliggöra att så många som vill kan vara med. 

När: Tisdag 23 mars kl.19.00-20.30 

OSA - Anmälan: Skicka in din anmälan senast 21 mars till 

osterakersbiodlare@gmail.com. 
Efter din anmälan får du ett mejl med möteslänk och information om hur du 

ansluter dig till kunskapskvällen.  
 

PS. Kunskapskväll nr 3 blir i april. Separat inbjudan kommer. 
 

Väl mött!  

Österåkers Biodlarförening 

gnm Ingegerd Metz, 0708-97 77 18 

mailto:osterakersbiodlare@gmail.com

