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BI – BLADET nr 1-2022 

Ordföranden har ordet 
God fortsättning på det nya året. Det händer saker inom kort så här kommer ett rekordtidigt Bi-Blad. På årsmötets 
tog vi upp frågan om att ses lite mer regelbundet även under icke säsong. Som vi uppfattade det var responsen 
positiv så därför testar vi att ses första tisdagen i månaden fram till att våra bigårdskvällar startar. Förutom denna 
nyhet räknar vi med att återuppta våra högintressanta temamöten tillsammans med kollegorna i Norrköping. Resten 
av distriktet är också inbjudna. Sedan naturligtvis vårt sedvanliga vintermöte med välsmakande semla. Anmälan till 
vinterträffarna sker till mig kontakt@vikbolandets-biodlare.se eller 0733236270 (helst sms). Deltagande i 
temamötena anmäler du till Weronica. 
 
Vintern kom hastigt i år och oxalsyrabehandlingen av bina i Björksätter kunde inte genomföras förrän vid mildvädret 
den 16/12. Analys av nedfallet pekar på lågt antal kvalster och vi ser med tillförsikt fram emot våren. Hann inte du 
heller med att behandla? Det är inte för sent ännu. Passa på en dag vid mildväder. Behöver du oxalsyra kan du få av 
mig. 
 
För den som är intresserad så finns nu protokollet från årsmötet att läsa på hemsidan. 
      

Ordförande Lasse 

VINTERNS BI-GIFVENHETER 
För att delta krävs att du uppfyller kraven för Covid-bevis. Ändringar i programmet kan ske om nya 
restriktioner utfärdas från myndigheterna. 

Temamöten tillsammans med Norrköping  
Mötena går av stapeln den 27/1, 16/2 och ett ännu inte fastställt datum i mars. Se inbjudan nedan. 
Ett tips till när vi ska vara på Hemgården. Med bara några minuters promenad därifrån är det gratis parkering på Rosens och 
Rådhusets parkeringar efter kl 17. 

Vinterträff den 1 februari  
Klockan 1830 i Björksätter. Tema senaste numret av Bitidningen och annat aktuellt. Vi bjuder på kaffe/te men du tar 
med eget tilltugg. Vid otillräckligt deltagarantal måste vi ställa in. Därför krävs anmälan till Lasse senast den 30/1. 

Vintermöte tisdag 1 mars 
Klockan 1830 i Björksätter. Sedvanligt vintermöte med semla till fikat. Vi visar filmen Biodlare, som till största delen 
är inspelad hos oss för cirka 30 år sedan. Anmälan till Lasse senast den 25/2. 

Vårvinterträff den 5 april 
Klockan 1830 i Björksätter. Tema senaste numret av Bitidningen och annat aktuellt. Vi bjuder på kaffe/te men du tar 
med eget tilltugg. Vid otillräckligt deltagarantal måste vi ställa in. Därför krävs anmälan till Lasse senast den 3/4 

Bimässan Apiscandia i Örebro den 11-13 februari 
Närmare upplysningar om arrangemanget se Bitidningen eller www.apiscandia.com Finns intresse för att under en 
dag besöka detta? Förslagsvis den 12/2. Vi kan samåka. Hör av dig till Lasse. 

Nybörjarcirkeln 
startar vecka 20 och vi hade redan i höstas förfrågningar och sprid gärna infon. Läs mer på 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/kurser/biodling-nyborjare-vikbolandet-36606/. 
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TILL SIST  

Lycka det är mycket enkelt. Det är bara god hälsa och dåligt minne. 
  Ernest Hemmingway 

  Med vinterhälsningar från Styrelsen 


