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BI – BLADET nr 1-2021 

Ordföranden har ordet 
Inget är som förr kan man väl enkelt säga om 2020. Samma sak lär det bli för 2021. Pandemin är inte över och lär 
påverka oss åtminstone första halvåret. Därför gäller devisen ”inställt” i hög grad. Styrelsen har försökt göra en plan 
för verksamheten, men den är högst preliminär. Nu är ju trots allt biodlingen inte så hårt drabbad av pandemin, och 
våra bin kan vi sköta som vanligt. Förhoppningsvis kan även föreningslivet återgå till det normala vartefter, så det 
stående budskapet är ”vi återkommer”. 
 
Även för den verksamhet vi själva genomför blir det annorlunda än förut. Vi har varit otroligt bortskämda med både 
skötsel av våra bisamhällen och att vi blivit försedda med trivselåtgärder i alla sammanhang. Främst då tack vare 
Åke och Wille, även om fler har bistått. Nu har de båda med ålderns rätt dragit sig tillbaks och vi får lösa det på 
annat sätt. Med andra ord NÅGON måste ställa upp. Vem är då NÅGON? Jo det kan mycket väl vara DU! I förra Bi-
bladet efterlyste jag frivilliga till både biskötsel och trivselarbete. Responsen var enorm! Hela 2 st anmälde sig. Om 
vi vill fortsätta vara en förening med god stämning och trivsel behöver många fler bidra. Se deltagande inte som en 
belastning utan som en möjlighet! Jo fler vi är desto mindre jobb för var och en, liksom större möjlighet till 
kunskapsutbyte. 

Bigården i Björksätter 
Vi delat upp arbetet med Bigården i Skötsel av samhällena, Honungshantering samt Trivsel. 

Skötsel av samhällena 
Det primära syftet med bigården är undervisning och demonstration. För allt från nybörjare, till de mer erfarna och 
övriga intresserade. En bieffekt är att vi kan sälja honung som bidrar positivt till föreningens ekonomi. Åke och 
Wille har ju på ett hängivet sätt skött bina och det var på deras initiativ vi har så många samhällen som 10. Nu har 
styrelsen beslutat att vi ska ha maximalt 5 samhällen. Det räcker för att uppfylla syftet med bigården. Skötsel av 
dessa skall i mesta möjliga mån ske på tisdagskvällar med start kl 17, men av olika anledningar t ex vädret, kan även 
andra tider bli aktuella.  
 
Till skötsel behöver vi minst 6 frivilliga, varav en har samordningsansvar. Det ska inte vara tvunget att ställa upp 
varje tisdag utan gruppen får komma överens om hur jobbet ska läggas upp. För övrigt är det inte alla veckor någon 
åtgärd alls behövs, särskilt inte efter svärmperioden. 
 
Resterande samhällen, hur många beror på hur övervintringen lyckats, ska säljas. Förtur har nybörjare från 2020 
liksom om någon haft oturen att förlora alla sina samhällen i vinter. 

Slungning och hantering av honungen 
Även här behöver vi frivilliga minst 4 st, varav en är samordnare. Slungningen ska ske i vår Friggebod. Vi avser att 
skaffa en större slunga liksom att flytta ut material som inte behöver vara där, så att vi får bättre plats. Gissningsvis 
blir det 3-4 tillfällen då vi slungar. Det första när höstrapsen blommat över, en eller två gånger under sommaren samt 
en slutslungning.  

Trivsel 
Vi saknar numera också en trivselkommitté. Vi behöver därför några som kan ställa upp och koka kaffe på tisdagarna 
(se också under Bikvällar). Inte varje tisdag utan så många du har tid och lust med. Vi gör ett schema. 
Trivselåtgärder till övriga möten löser vi från gång till gång. 

Du som på något sätt vill vara med och hjälpa till i vår verksamhet hör av dig 
till Lasse snarast, dock senast 16 mars! 



                                                                                                                         1-2021 
Redaktörer: Lasse Arvidsson 

                                                                                                                                                             Caroline Petrini 

2 
 

ÅRETS BI-GIFVENHETER 

Temamötena tillsammans med Norrköping inställda 

Vintermötet inställt. 

Vårfrukost lördag 1 maj sannolikt inställt.  

Bikvällar i föreningsbigården 
När och om direktiven från Folkhälsomyndigheten tillåter tänker vi träffas varje tisdag under tiden 4 maj till och med 
31 augusti. Hur vi gör vid regn beror på direktiven från myndigheterna. Vi börjar redan kl 17 med arbeten i bigården, 
förutsatt att väderleken är tjänlig. Fikat börjar kl 18, om arbetet i bigården är klart då. Annars dröjer vi tills det är 
klart. Åtminstone till att börja med serveras bara dryck, tilltugg tar du med själv.  
Kan du inte vara med hela tiden, titta gärna in en stund. Tema för samtliga kvällar är ”Trivsel och fortbildning”, och 
vissa kvällar blir det förhoppningsvis utbildning i någon form.  

Sommarmöte  
Planeras till tisdagen den 29 juni klockan 18. Mer info kommer. 

Wikbolandsmarken och övriga marknader 
Marknaden är planerad till den 17 juli. Beslut om det blir någon marknad tas i mars. Mer info kommer. 

Höstmöte  
Planeras till tisdag den 5 oktober kl 1830 i Björksätter. Mer info kommer. 

Årsmöte 
Planeras till tisdag den 23 november kl 18 i Björksätter. Mer info kommer. 

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet  
Kolla på SBR:s hemsida där du når SBR, distriktet och grannföreningarna: www.biodlarna.se 

Nybörjarcirkeln 
Beräknas starta i slutet av maj. Vi har redan många anmälningar. I princip redan fulltecknad men väntelista finns. 

Inköpsresa?  
Om någon planerar göra en resa till Töreboda och handla och har plats för passagerare eller kan ta med beställningar 
kontakta Lasse som samordnar.  

Årsmötet 2020 
På grund av pandemin kunde vi inte hålla ett fysiskt årsmöte utan det blev via mejl. Inte enligt stadgarna, men med 
SBR-styrelsens goda minne. Vi hade inga kontroversiella frågor och det fungerade bra. Det var 31 st. som deltog 
vilket är ungefär lika många som vid ett fysiskt möte. Noterbart var att valberedningen inte kunde få fram kandidater 
till Trivselkommittén så vi får tills vidare klara oss utan denna. 
Hela protokollet finns att läsa på hemsidan. Vill du även se bilagorna kontakta Lasse. 

Sälja bin? Köpa bin?  
Har du bin till salu? Vill du köpa bin? Kontakta Lasse som förmedlar. 
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TILL SALU 
Föreningen har från Bo Ringdahl och Anders Ionzon fått tre böcker. Vi fick inga bud vid förra utlysningen så vi 
försöker en gång till. De säljs till högstbjudande. Får vi inga bud kommer de att säljas på öppna marknaden. 
 

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

 

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 lämnas till Lasse senast 30 april. 

FAKTA 2021- SPARA DESSA, SÅ HAR DU VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER. 

Ordförande Lars-Göran Arvidsson 0733 236270 kontakt@vikbolandets-biodlare.se 

Vice Ordförande, 
utbildningsansvarig 

Weronica Roos-
Heinefeldt 

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 

Föreningens plusgiro 11 76 61 - 9  

Hemsida https://vikbolandet.biodlarna.se/  

e-post adress kontakt@vikbolandets-biodlare.se  

TILL SIST  
Gör det rätta. Det kommer att förnöja många människor och förvåna resten. 
  Mark Twain 

  Med vinterhälsningar från Styrelsen 


