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                BI – BLADET 
HÖSTENS OCH VINTERNS BI-GIFVENHETER 

Välkommen till Vikbolandets biodlares traditionella  
ÅRSMÖTE med JULBORD 

 
Tisdagen den 26 november kl. 18:00 i Björksätter. Efter årsmötet serveras julbord.  
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 11/11. 
  
För julbordet vill vi ha anmälan senast den 22 november  
till Wille på 070- 643 58 85 alternativt wille.lindholm@telia.com  
Meddela då också eventuella önskemål om specialkost. 
 

Varmt välkomna! 
 

 
 

Vintermöte 
Fettisdagen den 25/2 2020 i Björksätter, Kuddby, kl 1830.  Som vanligt serveras kaffe och semla till en rimlig peng. 
 

Temamöten 
Vi planerar även vintern 2020 att arrangera temamöten tillsammans med kollegorna i Norrköping. Mer information om 
datum, plats och tema kommer att presenteras senare. 

ÅRSRAPPORTEN 
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 28/11. Lasse sammanställer rapporterna och sedan förstörs 
originalblanketten. Inga enskilda uppgifter förs vidare.  
Varken SBR eller jordbruksverket är intresserat av enskilda medlemmars uppgifter. Rapporten finns i Bitidningens 
oktobernummer eller hämtas på https://www.biodlarna.se/blanketter  
Varför ska du lämna rapporten? Syftet är enbart att ge statistik till SBR som i sin tur får bidrag från EU för biodling, 
forskning och andra aktivitet som för biodlingen framåt. Bland annat ger det mer kosing i kassan till förbundet. Och 
bidrar till att medlemsavgiften kan hållas tillbaka. Ju fler som svarar desto säkrare statistik och starkare underlag.  
 
 För medlemmar i samma hushåll går det bra dela upp uppgifterna mellan personerna. Det viktiga är att 

totalsummorna stämmer. 

MEDLEMSAVGIFT 2020 
SBR-anslutna medlemmar (fullbetalande, familje och junior) får brev med inbetalningskort från SBR. I medlemsavgiften 
till SBR ingår medlemsavgiften till vår förening. Vi får sedan pengarna från förbundet.  
 
Föreningsvänner och dubbelanslutna medlemmar (tidigare lokala medlemmar) betalar däremot avgiften 70 kr till 
föreningens plusgiro 11 76 61 – 9. Gör detta före årsskiftet. Vi hoppas att alla betalar utan uppmaning och att vi 
inte behöver påminna de som missat att betala. 
 
Meddela om du mot förmodan inte längre vill vara medlem/föreningsvän.  
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Biresa i västerled 
Redan tidigt i min biodlarkärriär tyckte jag att Apimondia verkade intressant och önskade att någon gång kunna delta. 
Det skulle dröja närmare 40 år innan det blev verklighet. Men när jag sedan för ett par år sedan läste att nästa 
Apimondia skulle vara i Montreal och jag då samtidigt hade möjlighet att besöka mina släktingar från Canada och då 
förena två goda saker, var saken klar. 
Den 1/9 flög jag, min dotter Ida och svärsonen Christofer, till Toronto. När vi efter 8 timmar landat, så kommer man inte 
in hur som helst i Canada. Det var blankett och diverse frågor innan vi efter ca 1½ timme, mestadels i kö, blev insläppta  
Min första kontakt med biodling blev hos min syssling Pat som tillsammans med sin man Michael har lantgård nordväst 
om Toronto. På gården har man också biodling och tillverkning av lönnsirap. Michael klagade på att biodlingen gått dåligt 
de senaste åren. Stora vinterförluster och dålig utveckling på samhällena och nu hade de bara 4 kupor kvar. Honungen 
slungas i en gammal 2-ramars slunga. Sedan värms den för att förbli flytande. Det är det gängse tillvägagångssättet i 
Canada förstod jag. Men man kan dock köpa raw-honey som inte behandlats på något sätt utan bara fått kandera. 
Sedan finns också creamy honey som jag gissar mest motsvarar vår honung 
 

  Tv. Niagarfallen. T. h.  Raw Honey till salu 
 
På hemväg från Niagarafallen stannade vi vid en handelsträdgård och köpte frukt. Där sålde man också honung.  117 kr 
(15 CAD) för 500 g raw honey. 3 kg hink kostade 429 kr.  
Vi fortsatte resan norrut i Ontario, tre timmars bilresa till Powassan där Lindsey bor. Hon har en bekant Kathy som är 
biodlare, som vi stannade till hos och fick en pratstund med. Hon hade just slutskattat och börjat invintring. Årets skörd 
blev ca 50 kg per samhälle. Området är björntätt och här är kuporna inhägnade med elstängsel. Kathy hade genast 
lösningen på Michels problem. I södra Ontario odlas mycket majs i regel GMO och det sprutas flitigt. Oavsett om han 
har rätt eller inte, var vi båda överens om att Monsanto är ett otyg. 
Nästa dag for vi på utflykt till en nationalpark. Då passade vi på att stanna till hos en yrkesbiodlare, Board´s Honey Farm, 
som hade ca 300 samhällen, varav ett tjugotal vid gården. De hade byggt upp ett center med olika stationer. Butik där 
man sålde honung, salva, senap och alla möjliga andra produkter från biodlingen. En gammal skolbuss hade byggts om 
till undervisningslokal. Det fanns en utställning om biodling, lekplts och mycket annat. Vi hade turen att komma när de 
slutskattade samhällena vid gården. Skattlådorna tömdes på bin med en blås. När honungen plockats av lyfte Ann, 
dottern i familjen, på ett par ramar och lade sedan på någon slags kuddar på ramarna, strödde på ett pulver runt 
kanterna och duschade med en vätska mellan ramarna. På min fråga svarade man att kuddarna var myrsyra (mot 
varroa) och pulvret var mot yngelröta. Jag har sedan förstått att pulvret var antibiotika. 
 

 Board´s hembigård . Elstängsel nödvändigt. 
 

 Skattnig pågår   Slungrummet är integrerat i butiken. 
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Efter ytterligare några dagar med släkten var det dags för Apimondia. Om jag säger ett gigantiskt arrangemang, så är 
det en underdrift. 5000 deltagare, 100 talare från 25 länder, Det fanns 7 olika salar där det parallellt pågick föreläsningar 
(940 sammanfattningar inlämnade), symposier, paneldebatter., en posterutställning, m m. Allt var på engelska. 
Tidschemat var stenhårt. Varje föredrag höll på i max 15 minuter. Sedan arrangerades även workshops, studiebesök 
och utflykter. Och naturligtvis General Assembly mötet med alla länders delegater. Sverige har två röster och 
representerades av Leo de Geer från förbundsstyrelsen. 
 

 Glimt från Api Expo  Många intresserade hos Björn 
 

Också var det den enorma (4 500 m2) utställningen, Api Expo, med 241 utställare. Där fanns allt inom bi-odling. All slags 
utrustning, honung från hela världen, kosmetika, bi-terapeutiska medikamenter, elektronisk övervakning för att nämna 
några områden. Två utställare från Sverige deltog Joel Svenssons Vaxfabrik och Björn Lagerman med Bee-Scanning. I 
Björns monter var det en strid ström av besökare. Björn höll även ett föredrag om Bee-scanning. 

Likaså fanns en tävling, World Beekeeping Awards med många olika klasser bl a bästa honung. Nära hälften av alla 
honungsbidrag underkändes i den kemiska analysen och gick inte vidare till provsmakning. I tävlingen deltog 173 olika 
sorters honung från hela världen och kontrollerna visade att hela 46 procent av bidragen underkändes på grund av 
antibiotikarester, tillsatt socker eller bristande kvalitet vid hanteringen. 

Som ni förstår, det gällde att prioritera på Apimondia och ändå fanns inte en sportslig chans att hinna med allt som var 
intressant. På årsmötet kommer jag att berätta mer liksom visa fler bilder. 

Lasse Arvidsson 

Ordföranden har ordet 
Vi växer! Nu är vi uppe i 76 SBR-anslutan medlemmar och håller vår ställning som nr 3 i distriktet. Till detta kommer 12 
föreningsvänner! Fantastiskt kul!   
 
Våren kom i år tidigare än normalt, och därmed utvecklingen av samhällena. Jag har aldrig i början av maj haft så starka 
samhällen. Och vad jag förstått var det likadant i större delen av Sverige. Skattlådorna fylldes snabbt och första 
slungningen efter höstrapsen var rekordstor. På Facebook där all förståsigpåare håller till pratade man om rekordskörd. 
Men jag som hållit på ett tag brukar säga att man ska inte uttala sig om skörden förråns sista ramen är slungad. 
 
Även om höstrapsen gav en del och första skörden var både tidig och riklig, var maj månad ganska kylig vilket medförde 
försämrad yngelsättning. Detta i kombination med liten nederbörd gjorde att skörden totalt för mig blev liksom förra året 
”normal”. Räddningen var att jag även i år fick lusdrag. Som sagt hur stor skörden blir vet man inte förräns säsongen är 
över. Hur det gått för er övriga i föreningen kan vi summera när årsrapporterna kommit in. 
 
Vi firade ju 100 år redan för ett två år sedan. I år var det dags för grannarna i Norrköping och Söderköping liksom både 
för Riksförbundet och distriktet att fira 100 år. Våra nära grannar uppvaktades med var sin renrasig Ligusticadrottning 
parad på Hallands Väderö. SBR och distriktet fick var sin fin tavla (se förra Bi-Bladet). 
 
Som vanligt var frukosten 1 maj var välbesökt. Sommarmöte hos Håkan och Laila Westerdahl i Färjestaden hade 
rekordmånga deltagare. Vi njöt av gott fika och en fantastisk utsikt över Bråviken. Stort tack till Laila och Håkan. 
 
Våra tisdagskvällar i Björksätter hade mellan 10-20 besökare. Något färre än i fjol sannolikt för att, åtminstone just på 
tisdagar, vädret inte var så gynnsamt. Vi fick oftast hålla till inomhus. Nybörjarcirkeln hade i år 11 intresserade deltagare, 
och 8 av dem har redan hunnit skaffa bin. I våras arrangerade några av våra duktiga kvinnor en workshop i att tillverka 
vaxduk som blev en succé. Den följs upp av en studiecirkel nu i höst. 
 
En starkt bidragande orsak till att alla våra sammankomster blivit så lyckade är vår fantastiska trivselkommitté. Tusen 
och åter tusen tack till Wille, Gunilla, Caroline, Gun och alla övriga som hjälpt till. 
 
Åke och Wille har med assistans av Håkan förtjänstfullt skött samhällena i bigården. Nettan och Olle har sedan bistått 
med att sälja delar av skörden på Wikbolandsmarken och Östgötadagarna. Stort tack för er hängivna insats! 
 
     Ordförande Lasse 
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ÅRETS VAXRENSNING 
 Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel. 0708-814027.  
 Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 9/11. Vid behov rensar vi även söndag 10/11. Du bokar tid hos Håkan 

Karlsson, 070-839 27 03 senast den 29/10.  Ring kvällstid. Tala om hur många ramar du skall rensa så att vi kan 
bedöma tidsåtgången. När vi fått in alla bokningar kommer Håkan att pussla ihop det hela och dela ut tider. 
Har du fler ramar än du bokat för, får du ställa dig sist i kön för dessa. Läs också nedanstående regler. 

 Trivselkommittén ordnar kaffe och lite annat. 

Regler för vaxrensningsanläggningen 
Allmänt  
 Anläggningen är endast öppen för SBR medlemmar. Medlemmar i annan lokalförening är i mån av plats välkomna 

men måste då vara dubbelansluten medlem i vår förening. 
 Rensning sker på av styrelsen fastställda tider. Tidsbeställning sker hos av styrelsen utsedd person. Vid 

tidsbeställning skall antal ramar anges. De som beställt tid har förtur och övriga kan endast i mån av tid få till gång till 
anläggningen. 

 För att täcka kostnader för kemikalier och underhåll tas en avgift om 1: - per ram samt 25: - för ev. täckvax. 
Medlemmen betalar självmant utan påminnelse till föreningens plusgiro 11 76 61-9. 

 Arbetet övervakas av styrelsen utsedda ansvariga som också i mån av tid bistår med hjälp. 
 Föreningen köper in ved så du behöver inte ta med egen ved.   
 Medlemmen tar själv med tillräckligt antal namnförsedda hinkar med lock. 
 Medlemmen tar själv hand om sitt avfall. Ta med lämpligt emballage. 
 Om man inte infinner sig på avtalad tid mister man sin plats i kön och kan värsta fall riskera att missa rensningen. 
 Självklart städar alla efter sig! 
 Färdigt vax som inte avhämtats före årsskiftet tillfaller föreningen. 
 
Skydd och säkerhet 
I ramtvätten används kaustik soda (natriumhydroxid). Vid den temperatur som råder i tvätten är sodan, trots att 
koncentrationen är förhållandevis låg, mycket frätande om den kommer på oskyddad hud. Om sodan kommer i ögat 
riskeras synen. Därför måste alla: 
 Använda oömma kläder och helst gummistövlar. 
 Använda skyddsglasögon, egna eller de som vi tillhandahåller. 
 Gummihandskar som du helst tar med själv, men vi har några för utlånig. 

 Skulle olyckan ändå vara framme sköljer du med stora mängder vatten. Får du i ögat spolar du med den speciella 
sköljvätska vi anskaffat. Du skall använda hela flaskan. Sedan direkt till läkare. 

 

NYA MEDLEMMAR 2019 (med reservation för att någon missats)  

 Bergelo Maria,Sidus  
 Karlsson Annelie, Beteby 
 Svensson Anneli & Eriksson Rune, Arkö 
 Lindman Ida, Flugsätter 
 Lundqvist Johan, Norrköping   
 Strömberg Wisting Björn  
 Limberg Enno, Ö Husby 
 Kjell Stefan, Kolmården  
 Wågman Forssen Helena, Ö Ny  
 Lundqvist Christina & Bjerkelie Leif, Skärblacka (föreningsvänner) 
 Olsson Anne-Christin & Anders, Skärblacka (föreningsvänner) 
 

TILL SIST: 
Om vi kunde sälja våra erfarenheter för vad de kostat oss skulle vi vara miljonärer. 

Pauline Philips 

 
Vi ses på årsmötet!  

Med hösthälsningar från Styrelsen 


