Nyhetsbrev 2 – 2022

Hej!
Redan februari, i år bara 28 dagar kort.
Vädret är minst sagt skiftande. SMHI får
användning alla sina vädertermer när
de delger oss prognosen; sol, regn, kyla,
värme, ishalka, översvämning och
stormar. Även Föreningsbigården fick
vid senaste stormen oväntat besök av
nedfallen gren, tack o lov föll den
bredvid.

Vissa dagar har varit så pass varma
att även bina passat på att ge sig
ut för att rensa tarmen, några
enstaka återvänder medan många som lättat på vikten ger sig
ut på sin sista flygtur för att aldrig mer återvända.
Att som relativt nybakad
biodlare uppleva detta
skapar till en början en
enorm stress tills man får
lugnande besked från de
som har erfarenheten att
det är helt ”normalt”.

Vi närmar oss den mest kritiska perioden - mars, april. Dvs
tiden innan naturen återigen bjuder rikligt med pollen & nektar
och det finns risk att ”skafferiet” hos bina tar slut. Kanske
behöver du stödfodra?

Fr.o.m 9/2 har de restriktioner som gällt för Covid upphört.
ÖBIOF kommer inte stressa återgången till det ”ny-normala”
utan vi avvaktar tålmodigt och ser hur det hela utvecklar sig.
Framåt mitten av mars planerar vi att genomföra den första
fysiska träffen – Finsila vax och provgjuta vaxmellanväggar
med föreningens ”kakmaskin”. Precis som tidigare bjuder
Janne Olsson in oss till sig där vi kan testa och se hur det hela
går till. Separat inbjudan kommer.
Våra digitala bi-fika-möten startar snart igång, det första går
av stapeln tisdag kväll 22/2. Häng gärna på och surra en stund.
Separat inbjudan kommer även för detta.

Vi har snabbt vant oss att vad som helst kan hända med tanke
på Covid, men så här har styrelsen planerat vårterminen:
Ti 22 feb
Lö 12 mars
On23 mars
To 21 april

Zoom - vi surrar över en digital fika, vad händer nu?
Prova på att finsila och gjuta vaxmellanväggar
Zoom - hur mår mina bin, vad gör jag nu? Döda
samhällen – hur hanterar jag dessa?
Zoom – vårinspektion (öppna och städa kupan),
genomgång Bihusesynen (Bi-tidningens årliga inlägg).
Utsot, viselösa samhällen.
Planer att utöka eller sälja avläggare/samhällen?

Under april - början av maj, beroende på vädret, öppnar vi upp
Föreningsbigården. Blir det återigen en kall april startar vi i
gång utomhussäsongen vid Föreningsbigården senast onsdag 4
maj kl. 18.00.
Därefter veckoträffar varje onsdag vid 18 för att utöva praktisk
biodling vid vår röda bod (Föreningsbigården). Utlovas även
fantastiskt mycket surr och intressant kunskapsutbyte om bin
& biodling.

Nytt på vår hemsida – under Köp & Sälj!
• Honung till salu. – Österåkers biodlarförening
(biodlarna.se)
Nu finns möjligheten för våra medlemmar att saluföra sin
honung på vår hemsida. Skicka in ditt namn,
kontaktuppgifter, burkstorlek/pris. Vi kommer även att
marknadsföra detta på vår Facebook grupp Österåkers
Biodlare som i dagsläget läses av 130 personer.
I väntan på högsäsong – ”Biodlarens att-göra-lista”

• Häng på våra Zoom-möten och digitala bi-fika
• Kup- och ramvård -> meditativt och rogivande
• För medlemmar med trädgård är det dags att planera och
kanske börja fröså blommor som pollinatörerna älskar
o https://pollinerasverige.se/
o https://pollinerasverige.se/category/odling/
• Förkovring, alltid kan man lära sig något mer eller något
nytt
o ögna igenom årets alla nummer av Biodlarna igen
o besöka biblioteket och låna böcker om Biodling
o lyssna på olika radioprogram
▪ SR Plays olika program om Biodling
• Exempel: Bina piper för att skydda sin kupa
• Exempel: Jag och min förening

o Lyssna på poddar
▪ SBRs Biodlarpodden
▪ Biodlartips av Joakim Jalin med Stefan Hellström (fd
bitillsynsman) (35 avsnitt)
• Hemsidan Biodlartips

Väl mött!
ÖBIOF styrelse
Österåkers Biodlarförening
osterakersbiodlare@gmail.com
Österåkers Biodlarförenings hemsida

