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BI – BLADET
Årets Temamöten
Nu är programmet för årets temamöten helt klart
Biprodukter, se också separat inbjudan
2019-01-26 Himmelstalund, Norrköping, kl 13 – 17 (workshop kl 15-17)
Alexandra De Paoli, Biprodukternas näringsmässiga och
läkande egenskaper samt workshop med salvatillverkning. Man kan välja att delta i endast
föreläsningen. Läs om Alexandra i senaste Bitidningen.
Aleexandra kostar en del så vi måste ta ut en avgift förutom fikat. Endast föreläsning 100 kr.
Både föreläsning och Workshop med tillverkning av salvor 150 kr plus en mindre kostnad för
material. Fika 40 kr.
Föranmälan senast 22/1 till Norrköpings biodlarförening mail kvillinge.bigardar@gmail.com
eller tfn 0738-441105. Ange om du vill delta i workshopen.
Varroa
2019-02-26, Björksätter Vikbolandet, kl 1830
Björn Lagerman demonstrerar Bee-scanning.
Pentti Mäkilä pratar om VSH-bin

Regler, föreskrifter och Amerikansk yngelröta
2019-03-27, Himmelstalund, Norrköping kl 1830
Preben Kristiansen Jordbruksverkets nya föreskrifter, därefter provtagning
och sanering efter amerikansk yngelröta.
(vänd)
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Föreläsning med Martin Nehmann
Föreläsning med Martin Nehmann. Lördag 2 februari på Valla folkhögskola. Tema paketbin,
avläggare och övervintring. Han var i Norrköping förra året och höll ungefär samma
föreläsning. Den kan starkt rekommenderas.
Kaffe från kl.9. Föreläsningen startar kl.10. Lunch 12-13. Avslut med frågestund 15-16.
Kostnad 150 kr. Lunch o kaffe ingår.
Anmälan senast fredag 25 januari till Pentti Mäkilä, propam48@hotmail.com, 070-357 32 09.
Medlemskap i SBR krävs. Meddela specialkost el. allergi. Begränsat antal platser.
Först till kvarn. Skicka gärna frågor i förväg till martin.nehmann@telia.com
Samtliga ovanstående arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vintermöte
Tisdagen den 5/3 kl 1830 i Björksätter. Tema material. Vi förbereder föreningens material
inför säsongen. Traditionsenligt blir det semla till fikat. Det går bra att komma utan anmälan,
men för att vara garanterad semla anmäl till Wille 0125-505 79 eller
wille.lindholm@telia.com.
Vaxmellanväggar från eget vax
På årsmötet diskuterade vi möjligheten att kunna få vaxmellanväggar från eget vax. För att
redskapshandlarna skall kunna leverera tillbaks samma vax som lämnats in krävs minst 100
kg. Vi skulle fråga Norrköping om samarbete. Tyvärr har de redan fått iväg sitt vax. Vi har
emellertid pratat med Sivar Karlsson i Söderköping och där kan finas en möjlighet. De lämnar
sitt vax till Töreboda i april.
En förutsättning är att vaxet är fritt från rester av bekämpningsmedel mot varroa. Man får
heller inte tillbaks hela inlämnade mängden som vaxmellanväggar eftersom en del vax blir
kvar i valsningsutrustningen. Däremot får man betalt för detta vax.
Intresserad? Kontakta Lasse senast den 3 mars. Ange hur mycket vax du kan lämna.
Riksförbundsmöte
Den 6-7 april är det Riksförbundsmöte på Frimurarhotellet i Linköping. Mötet är öppet för
alla medlemmar. Passa på att besök det när det nu är i närheten. För vidare information se
SBR:s hemsida eller Bitidningen.
Det finns tre perioder i livet, ungdomen, medelåldern och ”vad pigg du ser ut”.
Nelson Rockefeller
Biodlare lär oavsett ålder tillhöra den sistnämnda kategorin
hälsar Styrelsen

