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BI – BLADET nr 1 2020
Flowhive
Jag valde att stödja flowhive på kickstarter när detta dök upp 2015. Jag fick under vintern min flowhive låda med 7
stycken ramar i en langstroth, oisolerad trälåda.
Systemet kommer i en platt låda och man får montera det hela själv. För mig gick det utmärkt och jag kunde sätta på
skattlådan, enligt plan på våren.
Efter att bina fyllt yngelrummet började de fylla flowhiveramarna, tog min första skörd veckan innan midsommar och
honungen är fantastisk!
Jag misstänker att honungen får en finare, mer intensiv smak för att man inte slungar honungen.
När du tömmer ramarna kan du hälla honungen rakt ner i din honungsburk, inget skräp följer med.
Bina märker inte att man tar honungen då ramen är mestadels täckt och vaxet inte förstörs när du skördar. Det tar
någon timma innan bina märker att honungen är borta och de täcker då snabbt av ramen och börjar om.
Är alla 7 ramarna fulla tar det ungefär 15 minuter att tömma hela lådan, detta är inte tillräckligt med tid för att bina
skall märka att det finns honung utanför kupan.
För mig gick det hela väldigt smidigt. Jag använder ett spärrgaller, precis som man normalt har till skattlådan. Jag
behövde absolut inte pensla ramen med vax för att de skulle börja fylla den. Väldigt sparsamt med vildbyggen.
Flowhivelådan är tung så jag har fått montera djupare handtag på sidorna.
Det är tungt och besvärligt att använda sig av drönarutskärning, jag har valt andra varroa bekämpnings åtgärder på
de samhällen jag har flowhive på.
Flowhive finns nu i version 2, är fortsatt väldigt dyr men producerar som sagt väldigt fin honung. Har man bara några
enstaka samhållen är jag övertygad om att det skulle löna sig då man slipper investera i
honungshanteringsutustning, du behöver inte ens ett slungrum. Det går köpa kompletta system eller som jag, bara
skattlådan.
// Frank Christensen
Gottenvik

På höstmötet den 6/10 får vi veta mer om flowhive.
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ÅRETS BI-GIFVENHETER
Temamötet den 24 mars inställt
Vi har i samråd med Norrköpings Bf och föredragshållaren beslutat att ställa in temamötet den 24/3. Många i
föreningarna är lite äldre och med lite varierande hälsoläge. Därför vill vi inte riskera något utan ställer in. När läget
klarnat räknar vi med att genomföra träffen.

Vårfrukost tisdag 1 maj klockan 9
I Björksätter, i Kuddby bjuder vi medlemmarna FRUKOSTBUFFÉ. Icke medlemmar betalar 50 kr. Vi pratar om
föregående och kommande säsong. Ingen anmälan behövs men hör gärna av dig till Wille i trivselkommittén (se
faktaruta) så blir det lättare att planera inköpen. Har du önskemål om specialkost måste du höra av dig.

Bikvällar i föreningsbigården
Varje tisdag under tiden 5 maj till och med 27 augusti, utom den 23/6 (se nedan). Vid regn kan vi vara inomhus. Nytt
för i år är att vi börjar redan kl 17 i bigården, förutsatt att väderleken är tjänlig. För dig som bara vill dela
gemenskapen med fika och samtal är det från kl 18 och framåt. Kan du inte vara med hela tiden, titta gärna in en
stund. Föreningen bjuder på enkelt fika med bröd. Tema för samtliga kvällar är ”Trivsel och fortbildning”, och vissa
kvällar blir det förhoppningsvis fortsättningscirkel.

Sommarmöte & Sommarkväll i Bigår´n
Tisdagen den 23 juni klockan 18. Sommarmöte hos Wille Lindholm, Johannesdal. Det underlättar planeringen om
du aviserar ditt deltagande, men de är inte nödvändigt. Som vanligt utlottas drottningar till närvarande medlemmar

Wikbolandsmarken och övriga marknader
Vi kommer även i år att bara sälja föreningens honung. Anette och Olle Sundgren kommer att hålla i detta, i
samarbete med Åke och Wille. Självklart ska vi vid dessa tillfällen också informera om biodling.
Huvudnumret blir förstås Wikbolandsmarken den 11 juli, men tanken är om det finns honung kvar att också delta i
Östgötadagarna den 5-6 september. 2019 stod vi vid Strutsfarmen i Vånga och sålde slut dag 1.
Det är tacknämligt att Nettan och Olle erbjuder sig att sköta denna stora uppgift, och de behöver givetvis hjälp. Kan
du hjälpa till kontakta Nettan, obnebohonung@gmail.com eller 070-363 56 48.

Höstmöte
Blir tisdag den 6 oktober kl 1830 i Björksätter. Vi kommer att gästas av Pelle Lundblad som pratar om Flow-Hive.

Årsmöte
Tisdag den 24 november kl 18 i Björksätter.

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet
En konferens, likande de som under våren anordnats runt om i landet, kommer att hållas i Skänninge den 25
oktober. Har du önskemål om speciella teman kontakta Lasse innan maj månad (då detaljplaneringen börjar) som
vidarebefordrar till kansliet.
I övrigt se SBR:s hemsida: www.biodlarna.se

Vårstädning Björksätter
Torsdagen den 16/4 kl. 18:00 är det vårstädning i Björksättter. Alla medlemsföreningar får olika uppgifter tilldelade.
Vår förening brukar ställa upp med många deltagare, så du kommer väl! Trivselkommittén fixar fika.

Nybörjarcirkeln
Startar den 29/4 med nytt upplägg. Cirkeln är så gott som fulltecknad, I skrivande stund endast 1 plats kvar.
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Fortsättningscirkel
I år kommer vi att, om intresse finns, arrangera en fortsättningscirkel. 4 tisdagar kl 17-20 i Björksäter. Dessa teman
kommer att behandlas.
 Bihusesyn
 Avläggare & drottningodling
 Säker honung
 Invintring
Cirkeln är öppen endast för medlemmar i SBR och kostar 150 kr. Intresseanmälan till Lasse senast den 5 maj.
Datum fastställs senare.

Ordföranden har ordet
Vi har haft en annorlunda vinter, eller snarare en läng höst, Men för den minnesgode så har det förekommit liknande
väder tidigare vintrar. Om man följer gruppen ”Biodlare” på Facebook så har oron för foderbrist varit stor. Detta med
tanke på att yngelsättningen varade länge i höstas och kanske i en del fall kommit igång tidigt. Men det har nog varit
mest nybörjaroro. Mina bin har följt regelboken och gåt i klot när de ska. Den 3 mars bytte eller snarare vände, jag
bottnar, eftersom jag mestadels har ”Sven Petterssonmodellen”. Några samhällen vägde nästan lika mycket som i
höstas och endast ett var så lätt att jag hade anledning att lägga dit en påse Apifonda. De övriga har nu också fått
Apifonda eftersom det gynnar vårutvecklingen. Eventuellt foderöverskott tar jag bort vid vårundersökningen. Alla
samhällen lever och om inget katastrofalt inträffar kan jag med tillförsikt fram emot våren. Största problemet är nog
risken för ett bakslag.
Det var en ögonblicksbild från min bigård. Det varierar givetvis från bigård till bigård beroende på förutsättningarna.
Så därför måste man hålla koll på foderläget. Det är nu den stora foderförbrukningen börjar.
Tillsammans med kollegorna i Norrköping har vi redan haft två mycket intressanta och välbesökta temamöten. Det
sista temamötet den 24/3 hos oss i Björksätter har vi tyvärr tvingats ställa in. Och så hade vi vårt eget vintermöte där
vi satte vax i föreningens ramar, tittade på film och myste med kaffe och semla. Nu ser vi fram emot en livaktig
säsong både i föreningen och i våra kupor. Mycket är på gång, våra trevliga kvällar i Björksätter, nybörjar- och
fortsättningscirkel, och en hel del annat. Hoppas vi ses redan den 16/4 då vi vårstädar Björksätter tillsammans med
övriga medlemsföreningar.

Bussresa? Inköpsresa? Studieresa?
På grund av lågt intresse har styrelsen beslutat att inte arrangera någon bussresa. Om några vill göra en gemensam
resa i egna bilar till Töreboda och handla, kontakta Lasse så kan jag samordna. Tänk på att deras öppettider med ett
par undantag är måndag-fredag 9.00 - 16.00.

Vem köper ditt överskott av honung?
Det finns många som vill köpa din grovsilade honung. Svenska Biprodukter i Mantorp och Mats Karlsson,
Vångahonung, 070 2094950 är ett par exempel.
Föreningen har beslutat att sälja sitt överskott till Mats. Vi kommer även att försöka tillhandahålla kärl från Mats till de
som önskar. Vill du sälja till Mantorp kontakta Sivar Karlsson i Söderköping, 070-320 76 59.

Försäkring för amerikansk yngelröta
Nu kan man åter försäkra sina bin mot amerikansk yngelröta. Även om vi inte sett något utbrott av sjukdomen på
Vikbolandet ännu, har den grasserat inte långt härifrån, så det kan vara en god idé att försäkra sina samhällen.
Numera måste även kupan destrueras så det blir en kännbar förlust om man drabbas. Försäkringen ersätter med
2 500 kr per förintat samhälle. Se https://www.biodlarna.se/forsakring-for-amerikansk-yngelrota/

Årsmötet 2019
Den 26 november i fjol hade vi ett som vanligt välbesökt årsmöte. Hela årsmötesprotokollet kan du få av Caroline
Petrini. Ny i styrelsen blev Frank Christensen efter Emilia Bjärehed som bett att få avgå. I övrigt omval på alla poster.
Weronica Roos Heinefeldt vann priset för bästa honung.
Efter mötet serverade trivselkommittén ett läckert julbord. Stort tack för ett fantastiska arbete.
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Sälja bin? Köpa bin? Drottningar
Har du bin till salu? Vill du köpa bin? Kontakta Lasse som förmedlar.
Jag Lasse kommer även i år att avsluta drottningodlingen tidigt. Beställ därför i god tid. Det duger inte att komma och
säga, att jag helst ville haft henne i går. Anders Nilsson och Håkan Karlsson planerar också att börja odla, men i mer
begränsad omfattning.

Svärmtelefon
SBR kommer att introducera en svärmtelefon under sommaren med ett nationellt telefonnummer. Detta innebär att
man blir automatiskt uppkopplad till en svärmansvarig inom sitt postnummerområde. På vårt årsmöte valdes Lasse
Arvidsson, Åke Oscarsson, Tomas Wallentin och Björn Strömberg-Wissting som ansvariga för vår förening. Om vår
ansvarige inte själv kan ta hand om svärmen kontaktar han någon som bor i närheten.

Till salu
 Vax
Åke har valsade LN mellanväggar till salu. Nybörjare prioriteras.
Lasse har vax i block till salu som kan användas till byte mot mellanväggar. Även här prioriteras nybörjare.

 Bin

Lasse har invintrat 4 extra samhällen som kommer att säljas om inget oförutsett inträffar med de ordinarie
samhällena De står på rammåttet Svea, men jag kan hjälpa till med att konvertera till annat rammått. Priset
beror på samhällets status vid köptillfället. Riktmärke är 1 500 kr för bin och ramarna de sitter på..

FAKTA 2020- SPARA DESSA, SÅ HAR DU VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER.
Ordförande

Lars-Göran Arvidsson

0733 236270

kontakt@vikbolandets-biodlare.se

Vice Ordförande,
utbildningsansvarig

Weronica RoosHeinefeldt

0702 457796

heinefeldt53@gmail.com

Sekreterare

Caroline Petrini

0767 211218

caroline.petrini@gmail.com

Kassör

Tomas Wallentin

0736 386577

tomas.wallentin@gmail.com

Ledamot

Anders Nilsson

0702 242656

anilsson946@gmail.com

Ledamot webbansvariga

Håkan Karlsson

0708 392703

kralle@home.se

Ledamot

Frank Christensen

0733-261478

frank@gottenvik.se

Bitillsynsman Norrköping

Ulla Lundström

0706 089933

ullaiblundstrom@hotmail.com

Bigårdsskötare

Åke Oscarsson

0700 925867

Trivselkommitténs
sammankallande liksom
Bigårdsskötare

Wille Lindholm

0706 435885

Föreningens plusgiro

11 76 61 - 9

Hemsida

https://vikbolandet.biodlarna.se/

e-post adress

kontakt@vikbolandets-biodlare.se

gw.lindholm9@gmail.com

TILL SIST
Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar.
Nalle Puh
Med vårhälsningar från Styrelsen
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