
 

 

  Nyhetsbrev 1 – 2022 

 

Hej! 
 
Så har det nya föreningsåret startat och det med en fantastisk 
utnämning – Österåkers Biodlarförening blev mottagare av Österåkers 
Miljöpris 2021(länk). Dessutom med en prissumma - 3000 kr. 
 
Motiveringen löd: 
Österåkers Biodlarförening 
För en verksamhet som präglas av engagemang för bin och deras 
pollinering. Genom att dela erfarenheter mellan medlemmar, och med 
en visningskupa på Länsmansgården och föreningsbigård vid Österåkers 
kyrka, sprider föreningen kunskap. Medlemmarnas bin bidrar också 
konkret till pollineringen i kommunen. 
 
Så kära medlem – Grattis!! ta en tur till dina bikupor och gratulera 
både dig själv som biodlare och dina bin - som helt och hållet bidragit 
till denna utnämning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mp.se/osteraker/miljopriset
https://www.mp.se/osteraker/miljopriset


 

Årsmötet 2021 genomfördes fysiskt i Prästgården, 17 deltagare, 45 min 
formellt årsmöte och 1 timmes härligt fikande och surrande. Som 
ordförande önskar jag mig såklart att alla våra 104 medlemmar skulle 
varit med men men.. Ingen nämnd, ingen glömd brukar man säga men 
en medlem som var med årsmötet måste dock nämnas lite extra - vår 
medlem nr 100 – Martin P – som vi firade lite extra. 
 
Styrelsen har i år utökats med två suppleanter och har konstituerat sig 
enligt följande: 

Ordförande     Ingegerd Metz  
Kassör      Olle Hillgren 
Sekreterare     Rullande möte för möte 
Vice Ordförande    Olle Hillgren 
Ledamot     Lisa Dahlqvist 
Ledamot     Jan Ohlsson 
Ledamot     Hubertus Videgård 
Suppleant     Benny Bergström 
Suppleant     Carina Stenberg 
Suppleant     Sami Haidu 
Suppleant     Amanda Baxter 

 
Föreningen består av också av ett antal ansvar- och kunskapsområden, 
vissa där vi är väldigt aktiva och vissa som mer samordnas/bevakas.  
Du som medlem välkomnas varmt att vara aktiv i det område du 
finner intressant – hör av dig till samordnaren.  
 

Utbildningssamordnare   Ingegerd Metz 
Kvalitetssamordnare    Olle Hillgren 
Avelssamordnare    Lisa Dahlqvist 
Bihälsosamordnare    Carina Stenberg 
Näringsbiodlingssamordnare   Hubertus Videgård 
Honungsbedömningskommittée, ordf Ingegerd Metz 
Honungsbedömningskommitteén Styrelsen + eventuellt 

intresserade medlemmar 
Visningskupa Länsmansgården  Benny Bergström, Janne Olsson 
Material förvaltningsansvarig   Janne Olsson 
Föreningsbigård förvaltningsansvarig  Ordförande 
Föreningsbigård operativt ansvarig  Janne Olsson / Olle Hillgren 
Föreningens hemsida    Sekreterare (rullande roll 2022) 
FaceBook (Österåkers Biodlare)  Web redaktör - Ingegerd Metz 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Oxalsyretåget nov/dec 2021 
Återigen har föreningen erbjudit stöd att vara behjälpliga med 
oxalsyrebehandling av medlemmarnas bisamhällen. Ca 55 samhällen 
fördelat på ca 25 medlemmar har nu blivit behandlade och 
förhoppningen är att ni övriga som sköter detta på egen hand ser till att 
det blir genomfört nu när temperaturen ligger mellan 5 plusgrader och 5 
minusgrader.  
Även 2022 kommer föreningen i någon form erbjuda stöd inom 
oxalsyrebehandling. 

 

 

 

 

 

 

På bilden: Carina Stenberg, en av 

årets ”lokförare” som behandlar ett 

bisamhälle som sitter i klot med 

oxalsyra. 
 

 

 

 

 

 

Vad händer närmaste tiden? 
Under jul & nyår samlar vi kraft och 
energi och fyller på med mer kunskap. Vi reflekterar över biodlingsåret 
som passerat. Vad har jag lärt mig och vad ska jag förbättra nästa år. Det 
finns mycket att lära genom att läsa & lyssna, här kommer några tips, 
klicka på länkarna:  

• ögna igenom årets alla nummer av Biodlarna igen 

• lyssna på olika radioprogram 
o SR Plays olika program om Biodling 

▪ Exempel: Bina piper för att skydda sin kupa 
▪ Exempel: Jag och min förening 

• Lyssna på Poddar 
o SBRs Biodlarpodden 
o Biodlartips av Joakim Jalin med Stefan Hellström (fd 

bitillsynsman) (35 avsnitt) 
▪ Hemsidan Biodlartips 

 
  

https://sverigesradio.se/sok?query=biodling
https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-piper-bina-for-att-skydda-sin-kupa
https://sverigesradio.se/avsnitt/956553
https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/biodlarpodden/
https://poddtoppen.se/podcast/1478267774/biodlartips
https://poddtoppen.se/podcast/1478267774/biodlartips
https://biodlartips.se/


 

 
Även styrelsen tar jul & nyårsledigt och återsamlas igen för årets första 
styrelsemöte 17 januari. 
 
 
 
Från vänster:  
Janne Olsson, Benny Bergström, Ingegerd Metz, Amanda Baxter, Olle 
Hillgren (deltog digitalt via Zoom), Hubertus Videgård, Carina Stenberg 
Saknas på bilen: Lisa Dahlqvist och Sami Haidu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden tagen vid vårt konstituerande möte  

där vi samtidigt firar att vi mottagit Miljöpriset 2021. 

  



 

Det är inte så ofta vi får fysisk post till föreningen, men i veckan damp 
det ner en julhälsning till oss alla inom ÖBIOF! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

God Jul & Gott Nytt År! 
 
 
 

önskar ÖBIOF styrelse 
                              

 

 

            Österåkers Biodlarförening 
                         osterakersbiodlare@gmail.com 
           Österåkers Biodlarförenings hemsida 
 

https://osteraker.biodlarna.se/

