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Verksamhetsberättelse 2022 
Föreningsåret 2022 startade med att vi glädjande fick motta Österåkers Miljöpris (2021). Förutom 

äran så också en prissumma som vi valde att investera i en mobil s.k observationskupa. Den kom 

väl till användning vid Kanalens Dag i augusti där många nyfikna samlades för att se bin i 

verkligheten. 

Miljöprisets motivering sammanfattar ÖBIOFs verksamhetsberättelse i sin helhet, precis så som en 

förening är tänkt att bedrivas och utvecklas. 

”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.” 
 

Våra onsdagsträffar vid Föreningsbigården är fantastiskt 

trevliga, många skratt och mycket kunskap delas mellan 

medlemmarna. 
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Den 9 februari upphörde de restriktioner som gällt för Covid. ÖBIOF valde att inte stressa 

återgången till det ”ny-normala” utan har tålmodigt följt utvecklingen och anpassat 

verksamheten efter läget. 

I mitten av mars kunde vi genomföra den första fysiska träffen, ett tjugotal medlemmar 

träffades för att ”finsila vax” och provgjuta vaxmellanväggar med föreningens 

”kakmaskin”. Därefter har föreningsåret rullat på med digitala Zoom-möten under låg-

säsong och fysiska föreningsbigårdsträffar under högsäsong. 

 
Inför Honungens Dag den 20 augusti blev ÖBOF uppringda av P4 Stockholm som ville hälsa 

på oss i Föreningsbigården och prata honung i livesändning. Ingegerd och JanneO 

representerade föreningen och surrade i etern. Detta uppmärksammades också av 

Riksförbundet! 

 

 
Samarbetet med vår markvärd Svenska 

Kyrkan Österåker har fortsatt i god 

anda och i år levererade vi 107 burkar 

á 350 gr honung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nov 2022 

ÖBIOF Styrelse gnm Ingegerd, ordf 
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Sammanställning av föreningsåret 2022 

Visningskupan, Länsmansgården 

• Säsongöppnades 24 april och invintrades i början av september. 

• Föreningen representerad vid aktiviteter anordnade av Länsmansgården och Åkersberga 

Trädgårdssällskap 

 
Föreningsbigården 

Första året i förvaltningsläge. 

Vi invintrade 3 bisamhällen och samtliga överlevde vintern. 

Bigårdsträffar varje onsdag kl. 18, period 4 maj – 7 sept. 

Invintring 7 sept. 
 

Vid vårt förråd finns en grillplats med bänkar som naturligt är 
vår mötesplats vid onsdagsträffarna. 

 

Ca 10-15 medlemmar har närvarat vid varje bigårdsträff, både 
erfarna och nybörjare, vuxna-ungdomar och barn. 
Vid ett tillfälle blev det oplanerat “beekeeping ladies only”. 

Praktiska skötselkort har använts vid varje träff. 

Totalt blev det ca 19 medlemsträffar med praktisk biodling 
inkl slutskattning, slungning och burkning. 

Digitala träffar 
• Föreningen har genomfört tre digitala kunskapskvällar där vi diskuterat säsongsaktuella 

biodlingsfrågor. Deltagarantalet har fortsatt legat på 15-20 st med skiftande 

erfarenheter, från nya till veteraner. 

o 22/2, 23/3 Hur mår mina bin, stödfodring, rensningsflygning, vinterförluster 
o 21/4 Öppna & städa efter vintern, Bihusesynen (egenkontroll) 

Övrigt 
• ÖBIOF har vid slutet av föreningsåret 116 medlemmar, en ökning med 11,5 % sen 2021. 

• ÖBIOF har införskaffat ett bankkonto samt föreningsSwish 1235740006 

• Oxalsyretåg där föreningen erbjöd stöd vid oxalsyrebehandling i december. 20 biodlare 

anmälde sig, från Ljusterö i nordost till Resarö i syd. 

• ÖBIOF medverkade vid Kanalens Dag i augusti och den mobila observationskupan blev en 
succé. 

• Traditionsenlig vaxsmältning, rekord med 28 deltagare som aktivt deltog i smältning av 

ca 450 ramar & fika/grillning. 

• ÖBIOFs hemsida har fått nytt liv genom omdesign, utökade rubriker och ett aktivare 

nyhetsflöde. 
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Styrelsen har i sin helhet eller delar av den under året 
▪ haft nio protokollförda styrelsemöten och skickat ut fem Nyhetsbrev 
▪ samlat in Årsrapporten, ca 30% svarsfrekvens, och skickat vidare till förbundet 
▪ administrerat föreningens Facebooksida, hemsida och e-postkonto 
▪ deltagit i 

o Stockholmsdistriktets digitala årsmöte (feb) 
▪ verkat för medlemsnytta och hållbar miljö genom att erbjuda sambeställning av Bifor 

och Oxalsyra 

Redovisning av föreningens samordningsuppdrag (kommittéer) 

Bihälsosamordning, Carina Stenberg 
ÖBIOF har deltagit vid av Sthlms distriktet anordnat besök hos SLU i Uppsala gällande bihälsa 

och bisjukdomar. Föreningen följer kontinuerligt Jordbruksverkets avisering av smittområden 

för Amerikansk Yngelröta. Än så länge är vårt eget och närliggande upptagningsområden fritt 

från AY.  
 

Utbildningssamordning, Ingegerd Metz 
Verkat för att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom 

biodling genom både digitala kunskapskvällar likväl som praktisk övning i Föreningsbigården. 

Stödjer övriga kommittéer när det handlar om kunskapshöjande aktiviteter. 
 

Svärmfångargruppen, Janne Olsson 
Kontaktperson gentemot förbundets centrala svärmfångartjänst. Denna grupp startades 

under 2020 med målet att utöka antalet svärmfångare för större täckning över vårt 

upptagningsområde men även öka kunskapen hos föreningens biodlare att proaktivt 

förhindra svärmning. I år genomfördes svärmfångarutbildning av ca 10 medlemmar i 

enlighet med Riksförbundets krav. 

Inventariesamordning, Janne Olsson 
Föreningen har i år införskaffat en mobil observationskupa samt en eldriven slunga. 

En del av föreningens redskap tillgängliggöras våra medlemmar att låna/hyra. 
 

Kvalitetssamordning, Olle Hillgren 
Inga särskilda ärenden under det gångna året. 
 

Näringsbiodlingssamordning, Hubertus Videgård 
Arbete med de frågor som kan uppkomma när det gäller biodling som en sysselsättning på deltid eller 
heltid (till skillnad mot biodling som hobby). Inga särskilda ärenden under det gångna året.  

Avelssamordning, Olle Hillgren 
Projekt Drottningodling har genomförts med både bra resultat samt mycket god 

kunskapsöverföring. Erfarenheterna kommer att redovisas vid Årsmötet 20/11-22. 

Föreningen har också investerat i en avelsdrottning för projektets fortsättning under 2023. 

Honungsbedömningskommittéen, Ingegerd Metz ordf + styrelsen 
8 burkar inlämnades för honungsbedömning som genomfördes i december. Samtliga burkar 

bedömdes och ingen underkändes. 
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Visste du att… 
 

Vår förening strävar efter att följa de mål som finns beskrivna i SBRs Stadgar: 
 

§ 41 Uppgift 

41:1. Föreningen ska verka för de mål som anges i §2. 

§ 2 Mål 

Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt 

utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för 

att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse. 

 
41:2. Därutöver är biodlarföreningens uppgifter: 

• att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling. 

• att inspirera icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i Biodlarna. 

• att företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom 

verksamhetsområdet. 

********************************************************************************** 
 

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2019/05/Biodlarnas-stadgar-antagna-vid-Riksf%C3%B6rbundsm%C3%B6te-i-Norrk%C3%B6ping-141011-reviderade-efter-beslut-vid-RFM-2019.pdf
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Kanalens Dag 28/8 

 
 
 
 
 

Drottningodling i juni 

Slutskattning i Prästgården i sept 
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