Nyhetsbrev 4 – 2022
Knappt har biodlingssäsongen startat förrän den närmar sig sitt slut. I år känns den än mer
komprimerad än de tidigare år jag varit aktiv biodlare. Kanske för att det återigen blev en
kall försommar och mina bin inte började lagra vinterförrådet förrän linden och älgörten gick
i blom. Flera av de medlemmar jag haft kontakt med vittnar om försenat och/eller minimerat
drag. Ett glädjande besked är dock rapporterna om Varroatrycket som vittnar om ett av de
lägsta på flera år. Föreningsbigårdens samhällen, där alla tre överlevde vintern, visar också
på måttlig honungstillgång men glädjande väldigt lite Varroa.
Svärmsäsongen uppskattas som måttlig enligt rapporter från svärmfångarna. Föreningen
genomförde i maj en svärmfångarutbildning av de 10-tal medlemmar som anmält intresse
och som uppfyllde SBRs erfarenhetskrav. Några av dessa anmälde sig sedan till Nationella
Svärmfångartjänsten.
En hel del samtal till Nationella Svärmfångartjänsten som berört Österåker/Vaxholm har inte
handlat om bisvärmar utan om humlebon, solitärbin men även rop på hjälp från poolägare,
verkar ofta gälla pooler som renas med salt, som fått sina pooler invaderade av bin. Vad
gäller poolproblematiken hänvisar föreningen i första hand till grannsamverkan, annars till
kommunens Miljö, Natur och Hälsoskydd. Ett tips till er som har poolgrannar som klagar är
att be om en hink poolvatten som kan tillgängliggöras vid bikuporna.
Årets tema i föreningen har varit drottningodling, en kunskapstörstande skara har under
juni-juli testat på att föda upp drottningar. Några av er nappade också på uppropet att
beställa. Resultatet... jodå visst blev det drottningar. Mer om detta pilotprojekt kommer vi
att berätta på Årsmötet den 20 november.
Hösten är i antågande, bina invintras men föreningen fortsätter att blomma!
Nedan kan du ta del av några extra viktiga datum, på sidan 2 intressanta erbjudanden från
föreningen!
Tema

När?

Var?

Vad?

Vi surrar och praktiserar
aktuella säsongshändelser i
bigården
Vi slutskattar och slungar
föreningens bigårdshonung

Föreningsbigården

Vi tappar den slungade och
ympade föreningsbigårdshonungen på burk
Kanalens Dag

Onsdagar
10/8, 17/8
18.00
Söndag 21 aug 12.00.
Det tar några timmar från
start – slut.
Onsdag 24 aug 18.00. Det
tar ett par timmar från
start-slut.
Söndag 28 aug 10-17

Reflektion, Skattning, invintring
Vad har vi lärt oss? Honungshantering, förvaring av
slungade ramar, invintring hur då?
Prästgårdsköket skyddas med plast, vi hjälps åt,
slutskattar samt slungar. Ympning står på
diskussionsschemat. Fika och korv.
Prästgårdsköket skyddas med plast, vi hjälps åt att tappa
honungen på burk. Fika.

Föreningsbigården stänger

Onsdag 31 aug 18-20

Föreningsbigården

Årsmöte

Sönd 20 nov 14.00

Föreningsbigården /
Prästgården

Föreningsbigården /
Prästgården
Föreningsbigården /
Prästgården
Ekbacken

Vi marknadsför ÖBIOF och säljer honung!
Mer info kommer i mejlutskick inom kort
Var med och invintra föreningens bisamhällen.
Utomhussäsongen i föreningen avslutas.
Årsmötet i år innehåller även oxalsyreutdelning samt
inlämning av honungsburk för honungsbedömning

Vill du se hela Aktivitetskalendern för 2022 – kolla på föreningens hemsida!!
E-post: osterakersbiodlare@gmail.com

Hemsida:

osteraker.biodlarna.se

Föreningsnytta – föreningen erbjuder sambeställningar
Vi ser helst att du skickar beställningen (både Bifor och/eller Oxalsyra) genom att klicka här: Länk
Sambeställning Bifor och/eller Oxalsyra
Det går också att mejla till osterakersbiodlare@gmail.com. Väljer du mejl är det viktigt att du får med
med fullständiga kontaktuppgifter, vad du önskar sambeställa och hur mycket.

Sambeställning av Bifor (16kg), OBS!!!! Senaste beställningsdatum är onsdag 10 augusti.
Föreningen erbjuder möjlighet till sambeställning av Bifor med leverans till Åkersberga för
avhämtning lokalt för att underlätta för våra medlemmar.
Pris max 238 kr per hink(16kg). Om vi kommer upp i en hel pall (33st/pall) blir priset reducerat för
alla. Slutgiltigt pris meddelas per mejl varvid medlem erlägger Swish betalning i samband med
avhämtning. Medlemmar måste hämta sina hinkar inom 3 dagar efter leverans på angiven adress
som meddelas i bekräftelse gnm mejl.

Omvänt Oxalsyratåg 2022 (i samband med Årsmötet 20 november)
Föreningen erbjuder gratis oxalsyra till alla medlemmar i anpassad dos, för att minska svinn, spara
miljön och öka deltagandet i kampen mot varroa. Oxalsyra och socker blandas i portionspåsar med
tydlig instruktion för tillredning. Medlem behöver bara blanda påsens innehåll med angiven mängd
ljummet vatten inför användning.
Medlem föranmäler önskat antal doser (kupor för invintring). Det går också att samtidigt sambeställa
utrustning t.ex. skyddsglasögon, handskar och dosersprutor, till självkostnadspris.
Beställd oxalsyra och ev. utrustning lämnas ut vid årsmötet 20 november.
Även våra kupor vid Föreningsbigården kommer oxalsyrebehandlas. Alla som vill är välkomna till
Föreningsbigården för att se och lära hur det går till samt ställa frågor, för att sedan fortsätta hemma
i sina egna kupor. Tidpunkten är beroende av temperatur och väderförhållanden (-5 till +5) och
inbjudan kommer närmare inpå men det brukar vara i början av december.

Väl mött!
önskar ÖBIOF styrelse
gnm Ingegerd

”Föreningsbigårdsträffar är fantastiska”

E-post: osterakersbiodlare@gmail.com

Hemsida:

osteraker.biodlarna.se

