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BI – BLADET 4-2020 

Ordföranden har ordet 

Året har dominerats av en enda sak, Corona! I början var det lugnt, det där viruset var ju långt 
bort, ända i Kina. Vi kunde genomföra de två första temamötena tillsammans med Norrköping 
liksom vårt vintermöte. Sedan blev det tvärnit! Allt blev inställt och förbudet kom med stränga 
rekommendationer. Vi ställde dock inte in nybörjarkursen, utan sköt bara upp den. I slutet av maj 
tänkte vi till och ansåg oss kunna genomföra den på ett säkert sätt. Vi samlade deltagarna och 
hade en dialog med dem så att de var med på tåget, och den 10/6 drog vi igång. Kursen blev 
komprimerad i början för att vi skulle komma i fas viket gick snabbt och nu har vi i skrivande 
stund bara två tillfällen kvar. Så här i efterhand funderar vi på om att det kanske inte var så dumt 
att komprimera i början. Vi får se vad deltagarna tycker i utvärderingen. 
 

På samma sätt tyckte vi att vi kunde återuppta tisdagsträffarna som startade den 9/6. Premiären, 
sommarmötet, Bifor-leveransen, avslutningen blev välbesökta och de övriga kvällarna samlade 
ett tiotal besökare. Resten av året räknar vi med att genomföra programenligt, dock med 
försiktighetsåtgärder. 
 

Vi hade den mildaste vintern i mannaminne, men det verkade inte påverka övervintringen åt 
något håll. Vinterförlusterna låg på 13 %. Samhällena kom igång tidigt eftersom naturen låg 2-3 
veckor före det normala. Sedan fick vi en kall maj som hämmade yngelsättningen, följt av en 
rekordvarm juni, kall juli och ny värme i augusti. Honungsskörden har varit mycket varierande för 
våra medlemmar. De som har haft höstraps har klarat sig hyfsat medan det varit riktigt uselt för 
andra. Det ska bli spännande att få in årsrapporterna. Kom ihåg att lämna den! Kan göras redan 
nu! 
 

Åke och Wille har förtjänstfullt skött samhällena i bigården. Stort tack för er hängivna insats! 
Nu har de emellertid med ålderns rätt tackat för sig och vi måste finna en annan lösning. Se 
separat artikel. 
    Lasse Arvidsson 

HÖSTENS BI-GIFVENHETER 

HÖSTMÖTE tisdag 6 oktober 

Höstmötet äger rum tisdagen den 6/10 klocka 1830 i Björksätter, Kuddby. Vi får då besök av 
Pelle Lundblad, som pratar om Flow-Hive. Det är kupan där man tappar honungen direkt från 
ramarna utan slungning. Se även Bi-Bladet nr 1 – 2020. Kaffe/te och smörgås serveras. 
 
För att kunna upprätthålla tillräcklig distansering är deltagarantalet begränsat till 30 personer. 
Medlemmar i VBF har företräde och i mån av plats kan övriga delta. Därför är anmälan 
nödvändig. Anmälan görs via e-post till kontakt@vikbolandets-biodlare.se senast den 3 oktober.  
 
ÅRSMÖTE tisdag 24 november 
Tisdagen den 24 november i Björksätter, Kuddby. Kl 1830. Vi kommer som det ser ut nu, att 
genomföra ett fysiskt årsmöte där vi anpassar för de restriktioner som Folkhälsomyndigheten 
aviserar. Tyvärr blir det inget julbord utan något mycket enklare. Mer information i nästa Bi-Blad. 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 2/11. 
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Skötseln av föreningsbigårdens samhällen – viktigt! 
Åke och Wille har under ett flertal år på ett mycket förtjänstfullt sätt skött förenings samhällen i 
vår bigård. Nu har de meddelat att de vill sluta med detta, och vi måste lösa skötseln på annat 
sätt. Hur det ska ske vill vi höra medlemmarnas åsikt om. Bigården är i första hand till för 
utbildning och demonstration, men även för drottningodling och renparning. Det är givetvis bra att 
den också ger föreningen ett ekonomiskt tillskott men det är inte det viktigaste. Vi vintrar i höst in 
10 samhällen, men för att upprätthålla syftet behöver vi inte ha så många, utan ca hälften räcker.  
 
Vi ställer nu frågan till dig som medlem om du kan tänka dig hjälpa till med skötseln. Det 
gäller i första hand skötseln i bigården. Slungningen av honungen löser vi i nästa skede och vi 
har redan några förslag: 
 

1. Jag kan ställa upp med att själv eller i samarbete med någon annan sköta samhällena på 
samma sätt som nu, men kanske med ett färre antal samhällen. 

 
2. Jag kan ställa upp med att sköta ett eller två samhällen och då i huvudsak på 

tisdagskvällar.  
 

3. Som alternativ 2, men i samarbete med en annan medlem. 
 
Vid alternativ 2 & 3 måste det finnas någon som samordnar en del aktiviteter främst slungning 
och invintring. 
 
Hör av dig till Lasse om du kan ställa upp på något av alternativen. 

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING 
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund, 0767627161, senast den 6/10. Ta 
gärna med provet till höstmötet. Du gör precis på samma sätt som tidigare år:  
Vi rekommenderar 700 g glasburk men det går givetvis att lämna vilken slags burk som helst som 
är godkänd enligt SBR:s honungsbedömningsreglemente. Se SBR:s hemsida. 
Stoppa burken (utan etikett) i en ny plastpåse. Knyt ihop påsen. Fyll i namnet på 
bedömningskortet som finns i Bitidningen nr 9 eller på SBR:s hemsida. Lägg påsen med burken 
tillsammans med kortet i ytterligare en påse och knyt till. Du behöver inte bifoga något frankerat 
svarskuvert. Föreningen står för detta. 
För att få godkänt prov måste även en ifylld ”Bihusesyn” lämnas med. Det finns inget krav på att 
du har åtgärdat ev avvikelser. Bihusesynen får du sedan tillbaks tillsammans med 
bedömningskortet. 
Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. Påsarna med burk öppnas alltså inte förrän 
bedömningskommittén börjat sitt granskningsarbete. 
 
Alla som får sin honungsbedömning godkänd kommer att få ett diplom. 
 

Facebook 

Det finns en grupp Vikbolandets Biodlare på Facebook. Det är en sluten grupp för endast 
medlemmar i gruppen och här kan vi diskutera allt möjligt. Fler och fler ansluter sig och vi har haft 
bra diskussioner. Gå gärna med du också. 
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ÅRETS VAXRENSNING 
 Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel. 0708-814027.  
 Vaxrenseriet är i första hand igång lördagen 7/11. Du bokar tid hos Håkan Karlsson, 070-839 

27 03 senast den 23/10.  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. 

 

ÅRSRAPPORTEN 
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 28/11. Lasse sammanställer rapporterna och 
sedan förstörs originalblanketten. Inga enskilda uppgifter förs vidare.  
Rapporten finns i Bitidningens septembernummer eller hämtas på 
https://www.biodlarna.se/medlemsservice/blanketter/  
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TILL SALU 
Föreningen har från Bo Ringdahl och Anders Ionzon fått tre böcker. Dessa säljs till 
högstbjudande. 
 

1. BIN och biodling – Åke Hansson. Även kallad biodlingens bibel – utgiven 1980 och finns 
inte att köpa mer än på andrahandsmarknaden där den säljs för stora belopp..  
Lägsta pris som accepteras är 1 000 kr. 

a.  
 

2. Bin till Nytta och nöje av Carl-Otto Mattsson. Boken är signerad av författaren.  
Nypris 379 kr. 

  
 

3. Boken om Biodling. Nypris 269 kr. 

 
Den som lagt högst bud på respektive bok är köpare. Bud lamans till Lasse senast 5 
oktober. 

 

TILL SIST  
Fantasi är viktigare än kunskap 

 Albert Einstein 

  Med hösthälsningar från Styrelsen 


