Nyhetsbrev 3 – 2022
Så är biodlarsäsongen startad på allvar, visningskupan vid Länsmansgården
är igång efter vintervilan och ÖBIOF ställer om till fysiska möten.

Onsdag 4 maj kl 18.00 säsongsöppnar vi Föreningsbigården. Vi träffas
vid vår röda bod, som man ser från parkeringen, för lite uppstartssurr
innan vi tar på oss skyddskläder och besöker bikuporna. En s.k
vårinspektion står på agendan där vi kollar igenom bisamhällena, byter
botten och ev utökar med ytterligare lådor. Glöm inte skyddskläder!
• Fr.om 4 maj är det föreningsbigårdsträffar varje onsdag kl 18. Vi följer
biodlingsåret och tillsammans tar vi hand om föreningens bisamhällen
genom praktisk hantering varje vecka. Vissa onsdagar har även speciella
teman.
• Onsdag 11 maj 18.00 – Svärmfångargruppen första utbildning.
o Plats: Föreningsbigården.
o Ett gäng har anmält intresse att lära sig hur man fångar svärm. Janne Olsson
berättar vad man ska tänka på och hur man gör. Praktik kommer att göras
tillsammans med bl.a Janne under sommaren när larmen kommer in skarpt via
Nationella svärmfångartjänsten.
•

20 maj firar vi Världsbidagen. Många människor är
nyfikna på bin och vill gärna träffa en biodlare för
att få veta mer. Sätt upp en skylt där du bor, om du
vill visa dina bin för förskolebarn och skolbarn, din
mataffär, grannar och andra som passerar.
o

Skylt att ladda ner:
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/03/SKYLT-BIODLARE.pdf

• Sveriges Nationaldag, måndag 6/6 – ÖBIOF bjuder in allmänheten till vår
Föreningsbigård för att få veta mer om vår verksamhet och ges möjlighet
att få vara med vid & i bikupan. Självklart med skyddskläder på. Ett bra
tillfälle för våra medlemmar att vara med och berätta om bin och biodling
för nyfikna. Mer info kommer!
• Söndag 28 augusti – Kanalens Dag! ÖBIOF finns på plats med monter och
observationskupa. Möjlighet att sälja honung! Mer info kommer!

Nytt på vår hemsida – under Köp & Sälj - Samhällen och avläggare
önskas!
https://osteraker.biodlarna.se/kop-och-salj/
ÖBIOF får varje vår förfrågningar om nya
medlemmar som vill starta biodling. Vi har
därför möjliggjort kontaktannonsering på
vår hemsida.
HAR DU SAMHÄLLEN O/E AVLÄGGARE
ATT SÄLJA – KOLLA PÅ HEMSIDAN ELLER
HÖR AV DIG TILL STYRELSEN SÅ HJÄLPER
VI TILL ATT FÖRMEDLA

Intresserad av drottningodling?
Föreningen söker medlemmar som vill starta upp en intressegrupp för att lära
sig mer om drottningodling t.ex genom samarbete med andra
biodlarföreningar i distriktet, studiebesök etc. Föreningen har komplett
utrustning för drottningodling!
Hör av dig till osterakersbiodlare@gmail.com så sammanför vi er.
Föreningsfakta!
✓ Föreningen startades 1917 - ÖBIOF fyller i år 105 år!
✓ 1 april 2022 hade ÖBIOF 105 registrerade medlemmar
✓ Snittålder är just nu 56 år, i stort sett lika många kvinnor som män
✓ ÖBIOF har en policy för val av biras, finns att läsa på hemsidan;
https://www.biodlarna.se/app/uploads/sites/106/2020/05/Policybiras_200507_HV.pdf
✓ ÖBIOF har diverse biodlingstillbehör att låna och hyra, inventering pågår.

Förkovring, alltid kan man lära sig något mer eller något nytt

➢ ögna igenom alla nummer av Biodlarna igen
➢ surfa in till Biodlarna.se, besök även våra grannföreningars
hemsidor https://stockholm.biodlarna.se/foreningar/
➢ besök biblioteket och låna böcker om Biodling
➢ lyssna på olika radioprogram
▪ SR Plays olika program om Biodling
• Exempel: Bina piper för att skydda sin kupa
• Exempel: Jag och min förening

➢ 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

