
 

2022-08-05 

 

Årsplan 2022 

Medlemsaktiviteter  
(innehåll, tidpunkt o plats kan komma att förändras maa Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer) 

 

 

Möte Aktivitet När  Var? Inbjudan alltid 
via mejl    

Vad? 
 

1 Kontrollera kuporna 22 
februari 

Digitalt via Zoom Rensningsflygning, hur mår mina bin, vad gör jag nu? 

2 Prova på att finsila vax och 
gjuta vaxkakor 

12 mars Hemma hos 
JanneO i Åbg 

Janne är ansvarig för hanteringen av föreningens 
inventarier/material och den som du kontaktar om du 
behöver låna biodlingsmaterial. 
Här får vi se/testa på hur man kan finsila sitt använda vax 
och hur man själv mha föreningens ”kakmaskin” gjuter 
vaxkakor.  

3 Uppföljning kontrollera 
kuporna 

23 mars Digitalt via Zoom Hur mår mina bin, vad gör jag nu?  
Döda samhällen – hur hanterar jag dom 

4 Bina vaknar, Full rulle i 
kupan Bihusesynen  

21 april Digitalt via Zoom Öppna och städa kupan, genomgång Bihusesynen (Bi-
tidningens årliga inlägg) 
Utsot, viselösa samhällen. Planer att utöka eller sälja 
avläggare/samhällen?  

5 Föreningsbigården öppnar 
upp 

4 maj 
18.00 

Föreningsbigården Utomhussäsongen i föreningen drar i gång.  

 Lokal svärmfångarutbildning för 
att ansluta sig till Nationell 
Svärmfångartjänst 

11 maj 
18.00 

Föreningsbigården Svärmfångargruppen träffas för utbildning. 
 
 
 

     

Länk till distriktets hemsida 
 

Stockholm – En till Biodlarna webbplats  
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Möte Aktivitet När  Var? Inbjudan alltid 
via mejl    

Vad? 

 
Veckoträffar 

Maj 
Vi surrar och praktiserar 
aktuella säsongshändelser i 
bigården 

Onsdagar 
18.00 

Föreningsbigården Proaktiv för att undvika risk för svärmning, hur gör jag? 
Avläggare – hur gör jag? 

Veckoträffar 
Juni 

Vi surrar och praktiserar 
aktuella säsongshändelser i 
bigården 

Onsdagar 
18.00 

Föreningsbigården Skattlådor, drönarramar. När sätter jag på skattlådor? Halva 
eller tredelade ramar? Hur länge? När skall jag ta bort 
drönarramen? 

Sveriges 
Nationaldag 

6 juni 

ÖBOIF öppnar upp för 
allmänheten 

Mer info 
kommer 

Föreningsbigården Möjlighet att med skyddskläder få hälsa på hos föreningens 
bin. ÖBIOF berättar om bin & biodling för allmänheten. 

Veckoträffar 
Juli 

Vi surrar och praktiserar 
aktuella säsongshändelser i 
bigården 

Onsdagar 
18.00 

Föreningsbigården Vi kollar läget i kuporna, att draget och äggläggningen är i 
fas 

Veckoträffar 
Augusti 

Vi surrar och praktiserar 
aktuella säsongshändelser i 
bigården 

Onsdagar 
18.00 

Föreningsbigården Reflektion, Skattning, invintring  
Vad har vi lärt oss? Honungshantering, förvaring av slungade 
ramar, invintring hur då? 

Aug Vi slutskattar och slungar 
föreningens bigårdshonung  

Söndag 
21 aug  
12-17 

Föreningsbigården / 
Prästgården 

Prästgårdsköket skyddas med plast, vi hjälps åt, slutskattar 
samt slungar. Ympning står på diskussionsschemat. Fika och 
korv. 

Aug Vi tappar den slungade och 
ympade honungen på burk 

Onsdag 
24 aug 
18-21 

Föreningsbigården / 
Prästgården 

Prästgårdsköket skyddas med plast, vi hjälps åt att tappa 
honungen på burk. Fika. 
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Aug Sambeställning Bifor  Hämtas centralt 
Åkersberga 

Se Nyhetsbrev 4. Beställning görs senast onsd 10 aug.  

Kanalens 
dag  

28 Aug 

Föreningsdag för 
kommunen 

Söndag 
28 aug 
10-17 

Ekbacken Vi marknadsför ÖBIOF 
(OBS! Iordningsställande/nedmontering 9-10, 17-18) 

6 Föreningsbigården stänger Onsdag  
31 aug 

Föreningsbigården Utomhussäsongen i föreningen drar i gång avslutas. 
Invintring av föreningens bisamhällen. 

Möte Aktivitet När  Var? Inbjudan alltid 
via mejl 

  Vad? 

7 Vad har vi lärt oss under 
året 

September 
Datum ej 
satt 

Digitalt via Zoom Vad har vi lärt oss? Forts ”invintring och förvaring av ramar” 
etc.  
Dialog kring aktiviteter i föreningen under okt-feb. 

8 Vaxsmältning Lö i 
oktober 

Återkommer Vi smälter ur vax, fikar och surrar om bin & biodling 

9 Årsmöte Söndag 
20 nov 
14.00 

Föreningsbigården/ 
Prästgården  

Årsmöteskallelse skickas ut samt publiceras på hemsidan 
senast 3 veckor innan årsmötet. 
Vi följer FHMs och Sthlms regionens rekommendationer. 

 Oxalsyreutlämning Vid 
årsmötet 

Föreningsbigården/ 
Prästgården 

Se Nyhetsbrev 4, beställning görs i augusti. 
Utlämning av påsar med färdigblandat (oxalsyra+socker). 

  Inlämning av honungsburk 
för Honungsbedömning 

Vid 
årsmötet 

Föreningsbigården/ 
Prästgården 

Information om inlämning kommer att skickas ut per mejl 
och publiceras på hemsidan. 

10 Oxalsyrebehandling  Nov/Dec 
(-5 till +5 
gr) 

Föreningsbigården  
& Visningskupan 

(Länsmansgården) 

Vi pratar om oxalsyrebehandling och praktiserar genom att 
ge föreningens samhällen oxsalsyra. 
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