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BI – BLADET nr 2 - 2021 

 

INSTÄLLT i år igen! 
På grund av den fortsatta Covid-19 smittan har styrelsen beslutat att ställa in 
tisdagsträffar tills vidare, liksom vårfrukosten den 1 maj.  

Pandemin ger sig inte och vi måste tills vidare pausa den mesta verksamheten. Om vi kan ha 
sommarmöte i Björksätter den 29/6 får framtiden utvisa. Wikbolandsmarken är även i år inställd 
av arrangörerna. Östgötadagarna är inte förrän i september så vi hoppas verkligen att det lugnat 
ner sig till dess. Om de ska genomföras beslutas inte av oss, men vi kommer att ha beredskap 
för att sälja vår honung då. Förutsatt att några ställer upp och säljer.  
Vi hör av oss om verksamheten när vi vet mera. 
 
Skötsel av våra samhällen måste däremot ske. Här blir vi färre än 8 deltagare och följer 
rekommendationerna. Se längre ner. Likaså avser vi att genomföra nybörjarkursen som planerat. 
Om restriktionerna kvarstår, blir teorin på distans och gruppen delas vid de praktiska momenten. 
 
Vårstädningen vid Björksätter sker utomhus, är inte vårt arrangemang. Men vi som medlemmar 
i Centrumlokalföreningen hjälper till. Senaste besked är att den kommer att genomföras 
någon gång mitten-slutet av april. Vi återkommer när vi vet datum. Något fika blir det tyvärr inte. 
Om du tillhör en riskgrupp bör du överväga att stanna hemma.  

Bigården i Björksätter 

Vi fick några svar på uppropet i förra Bi-bladet. Ett antal frivilliga kommer att hjälpa till på tisdagar 
med start kl 17. Åke Oscarsson kommer att vara sammanhållande för skötseln av samhällena. 
När vi sedan kan börja med de ordinarie tisdagsträffarna har styrelsen bestämt att de som sköter 
bina också fixar kaffe när bina är klara. Personal till honungsslungning löser vi från tillfälle till 
tillfälle. Fler får gärna vara med och dela på arbetsbördan. Hör av dig! 

Vi håller kontakten ändå 
Även om vi inte kan ha våra träffar kan vi ändå hålla kontakt. Det finns telefon, mejl och inte minst sociala 
medier (se nedan). Och som vi ser det finns inga hinder för enskilda medlemmar att besöka varandra. Har 
du frågor om biodlingen är det som förut bara att slå en signal till någon kollega.  

Amerikansk yngelröta (AY) nära oss 
Sent i höstas upptäcktes AY i Skarphagen. Smittspårning ska påbörjas i vår. De betyder att bin och 
utrustning inte får transporteras ut ur ett område med en mils radie från smittstället utan besiktning. Större 
delen av Vikbolandet klarar sig alltså, men vi måste ändå vara vaksamma. Även i Åtvidaberg har man 
hittat AY. Visserligen längre bort men ändå ganska nära. 
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Ordföranden har ordet 
April. April….. 
Så är vi helt plötsligt inne i april. Tiden bara rusar iväg. Snart står vi och slungar. Åtminstone de som har 
höstrapsdrag, vilket många av oss har. Men innan dess gäller det att se till att våra skyddslingar inte 
svälter. Precis som det står i senaste Bitidningen, april är bidödarmånaden och att det då kan gå åt lika 
mycket foder som under hela vintern innan. Det stämmer, jag vet av egen erfarenhet. Foderläget kan 
variera kraftigt i samma bigård. För mig har alla utom ett gott om mat men detta enda hade svultit ihjäl om 
ja inte gett Apifonda. Så håll koll. Enklast är om du kan bedöma genom att känna på vikten, men det 
kräver lite träning. Fast nu är det är inget problem att en vacker dag öppna och gör en snabb koll. 
 
I föreningsbigården lever alla samhällen. Så mycket vet vi. Men hur statusen är återstår att se. Som det 
står på annan plats kommer skötseln ske av en grupp, i stället för som tidigare av Åke och Wille. Likaså 
kommer antalet samhällen att minskas till fem. Övriga samhällen skall säljas, i första hand till 2020 års 
nybörjare, och de har redan fått erbjudande. Om de inte går åt där står övriga medlemmar på tur. De 
samhällen vi ska ha kvar har drottningar inköpta 2020 med VSH-egenskaper vilket vi hoppas kunna dra 
nytta av i avelsarbete. Både som parningsplats och för omlarvning. 
 
Ta nu väl hand om er så hoppas jag att vi ses vartefter. 
  Ordförande Lasse 

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. Gruppen är främst för föreningens 
medlemmar men även andra t ex från grannföreningar kan beviljas inträde. Gå gärna med du också. Sök 
efter gruppen på Facebook och ansök om medlemskap. 
 

Nybörjarkursen 
Blev i år väldigt snabbt fulltecknad och det står folk på väntelista. Vi kommer på ett eller annat sätt att 
genomföra den. Beräknat startdatum 19/5 men föregås av en introduktionsträff, på distans, den 16/5. 

3 kg plasthinkar 
Vi kan numera inte köpa dessa trevliga hinkar från Göran i Norrköping. Därför är vi några som gått 
samman och beställt direkt från LP i Säffle. Vi kom upp i så stort antal att det blev idé att runda av uppåt 
till en hel pall. Föreningen går in och köper in eventuellt överskott, men för att inte belasta bokföringen mer 
än nödvändigt köper du fram till 15/5 direkt från oss i gruppen. Pris 10 kr/st och du måste köpa minst 10 
st. Kontakta Lasse om du är intresserad. 

Myrornas krig 
Så här på vårkanten vaknar stackmyrorna till och bina är ett begärligt byte. Myrorna är tidigt igång och 
faran är stor redan nu! Håll koll på dina samhällen och sätt in motåtgärder GENAST. Ett samhälle kan 
ödeläggas på bara något dygn om det vill sig illa. Längre fram, när saven börja stiga i träden är våra 
husdjur inte längre så intressanta för myrorna.  

Bihusesyn 
Är ett egenkontrollprogram för att kvalitetssäkra din biodling. Det återfinns i Bitidningens aprilnummer. 
Bihusesyn ska vara genomförd och visas upp för att få din honung godkänd i honungsbedömningen. Det 
är du själv som genomför programmet, och ingen kontrollerar genomförandet eller resultatet. Det är ditt 
ansvar att din biodling är OK och att lagar och bestämmelser följs. Bihusesynen ska ses som att 
hjälpmedel för att uppmärksamma eventuella brister i din biodling. Allt för att hålla högsta möjliga kvalitet 
på honungen.  
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Skära drönarceller??  
Oavsett vilken metod du använder för att bekämpa varroakvalstret är det viktigt att skära ut drönarvax 
under säsongen. Speciellt viktigt är det fram till midsommar. Varför det? Jo, kvalstermängden fördubblas 
var 25:e dygn. Det betyder att i augusti, när äggen till bina som skall övervintra läggs, har du cirka 100 
gånger fler kvalster jämfört med när säsongen började. Dessa bin blir då skadade och motståndskraften 
sätts ner. Risken för vinterförluster ökar markant. 
När du sedan på hösten behandlar mot varroan med oxalsyra kan skadan redan vara skedd, och ett till 
synes starkt samhälle är försvagat. Man skall alltså både hålla kvalstermängden nere under sommaren 
liksom behandla på hösten. Det sistnämnda för att börja med ett minimalt antal kvalster nästa säsong. Läs 
mera på SBR:s hemsida, Bihälsa https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-
parasiter/varroa/ 
 

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, webbansvarig Håkan Karlsson 0708 392703 kralle@home.se 

Ledamot Frank Christensen 0733-261478 frank@gottenvik.se 

Bitillsynsman Norrköping   Ulla Lundström 0706 089933 ullaiblundstrom@hotmail.com 

Skötselsamordnare i 
bigården 

Åke Oscarsson 0700 925867  

Föreningens plusgiro 11 76 61 - 9  

Hemsida https://vikbolandet.biodlarna.se/  

e-post adress kontakt@vikbolandets-biodlare.se  

TILL SIST  
Föresatsen är den lates njutningsmedel. 
 
 Magnus von Platen 

  Hälsningar från Styrelsen 


