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BI – BLADET nr 3 - 2021 

 

Nu träffs vi åter på tisdagar! 
Styrelsen har beslutat att vi återupptar tisdagsträffarna från och med den 8 juni. Mer 
längre fram i detta blad. 

Pandemi, restriktioner och en kall vår som hämmat utvecklingen av våra samhällen. Eländes elände. Men 
det finns ljuspunkter. Vi hade ett digitalt 1:a maj möte, som jag för övrigt hoppas blir både det första och 
sista. Ett lyckat och trevligt möte med ett tiotal deltagare där ordföranden i Norrköping Annika Leifsson 
berättade om deras nya föreningsbigård. På mötet frågade vi också runt om övervintringen och det verkar 
som om vinterförlusterna varit måttliga. Själv förlorade jag ett samhälle, men kvalitén på de kvarvarande 
är ojämn. Från topp med 8 ramar yngel till botten med bara ett par ramar yngel i slutet av april. 
 
Torts kylan har naturen blommat och det har varit bra drag de får stunder bina kunnat vara ute. Det har 
tydligen räckt, för yngelsättningen har kommit igång om än försenat. Så nu när värmen kom i 
månadsskiftet har också svärmlusten infunnit sig. Så håll koll på era samhällen! 
 
Det är ovanligt mycket höstraps i år och fälten lyser gula. Blomningen kom igång senare än ifjol och 
förhoppningsvis hinner våra husdjur att få in lite honung från den. Men om inte annat hjälper den till att 
bygga upp starka samhällen till kommande drag. 
 
Glädjande blir vi fler och fler i föreningen. Medlemsantalet är i skrivande stund uppe 77 SBR-anslutna 
medlemmar plus en föreningsvän. Hjärtligt välkomna alla nya medlemmar, ingen nämnd och ingen 
glömd. 
  Ordförande Lasse 

Förmån till våra medlemmar! 
Du kanske läste i senaste Bi tidningen om den nya boken ”Handbok i 
bihälsa”? Lasse har läst den. En mycket bra bok som på ett enkelt och 
pedagogiskt sätt beskriver binas sjukdomar och vilka regler som gäller. 
Den är så bra att styrelsen beslutat köpa in den som gåva till alla 
fullbetalande- och juniormedlemmar. Utdelning startar vid sommarmötet och 
för de som inte kan komma då, kan den avhämtas hos Lasse Arvidsson. Om 
du vill ha den skickad med posten måste vi tyvärr be att du sätter in 
fraktkostnaden 50 kr på föreningens plusgiro 11 76 61-9. 

Svärmar  
Vi är fyra svärmfångare från föreningen anslutna till SBR:s svärmtelefon 0766-86 07 01. Hör du talas om 
en svärm kan du givetvis ta in den själv, men går inte detta av någon anledning kontakta någon av oss. 
Likaså om du är intresserad av att utöka och ta hand om en svärm så finns det en chans via oss. Vi är: 
Lars-Göran Arvidsson, 0733 23 62 70 
Åke Oscarsson, 0700-92 58 67 
Tomas Wallentin, 0736-38 65 77 
Björn Strömberg-Wisting, 0768 04 72 35 
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Tisdagar 
Vi är ett litet glatt gäng som, vid tjänlig väderlek, på tisdagar med start kl 17 sköter samhällena i 
föreningsbigården. Åke Oscarsson är sammanhållande. Dyk gärna upp du också! Sedan när bina är 
ompysslade, ca kl 18, blir det med start från den 8/6 dags för ordinarie tisdagsträff. Biskötargruppen fixar 
kaffe/te men du tar med eget tilltugg. Varför inte ta med så att du kan byta bulle med någon annan eller ge 
till den som inte hunnit baka. Tisdagsträffarna håller på till och med 31/8. 
 

Vi är som vanligt i möjligaste mån utomhus och måste vi p g a vädret flytta in sitter även inomhus med 
tillräckligt avstånd. 
 

Har du det minsta av något de symptom som kännetecknar Covid 19, stanna hemma.  

Sommarmöte 29 juni kl 18. 
Vi är även i år i Björksätter. Föreningen bjuder på kaffe och tårta. I övrigt inget särskilt program utan vi 
bara umgås. Sedvanligt kommer tre drottningar att lottas ut bland närvarande medlemmar, liksom att vi 
delar ut ”Handbok i bihälsa.” 
Du behöver inte anmäla dig. Men även om vi kommer att köpa in ordentligt med tårta, är det bra om du 
hör av dig till Lasse. Helst inte via telefon, utan med mejl eller sms till 0733 23 62 70. 

3 kg plasthinkar 
Föreningen har köpt in ett parti 3 kg plasthinkar. Pris 10 kr/st och säljs i buntar om 25 st. Försäljning sker 
på tisdagskvällar. 

Nybörjarkursen 
Som vi skrev i förra numret blev den väldigt snabbt fulltecknad. Vi fick ett par avhopp till glädje för de på 
väntelistan. Det är alltså fullt deltagarantal och hittills har två tillfällen plus introduktionsträff genomförts. 
Introduktionen och första teorin genomfördes digitalt på distans och det fungerade utmärkt. Men 
resterande tillfällen kommer att genomföras live, förutsatt att pandemin håller sig lugn. 

Norrköpings nya föreningsbigård 

Våra kollegor i Norrköping var ju tvungna att flytta sin föreningsbigård från Himmelstalundsgymnasiet. De 
har nu etablerat sig vid Hemgårdens sommargård i Knivberga. Lite längre från stan, men ett underbart 
läge vid Glan. De träffas på onsdagskvällar från kl 18. Vi kommer att bli inbjudna någon onsdag längre 
fram i sommar. Vi hör av oss, hoppas du hänger med. Naturligtvis är du välkommen att själv besöka dem 
vilken onsdag som helst. 

Amerikansk yngelröta (AY) nära oss 
Smittspårning av utbrottet i Skarphagen pågår, men inga nya fall har hittills upptäckts. Men 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.  

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. Ju fler vi är, desto bättre diskussioner. Gå gärna med du 
också. Sök efter gruppen på Facebook och ansök om medlemskap. 

TILL SIST  
Du har inte verklig förståelse för något om du inte kan förklara det för din mormor. 
   Albert Einstein 
  Sommarhälsningar från Styrelsen 


