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BI – BLADET nr 2-2022
Ordföranden har ordet
Äntligen får man väl utropa! Nu är restriktionerna borta och vi kan ses fysiskt. Bara att hålla tummarna att det inte
uppstår nya mutationer som ställer till det. Här kommer en kort uppdatering om den närmaste framtiden. Det duggar
tätt med evenemang, hoppas du har tid med åtminstone några.
Ordförande Lasse

KOMMANDE BI-GIFVENHETER
Ändringar i programmet kan ske om nya restriktioner utfärdas från myndigheterna. Fortfarande gäller
att om du känner minsta symptom, stanna hemma.
Temamöten tillsammans med Norrköping
Första mötet går av stapeln redan den 16/2 kl 1830 i Björksätter. Ekosystem och hållbar biodling. Lotta Fabricius
Kristiansen berättar om hur du bedriver kravmärkt biodling och hur de nya reglerna gör det möjligt för flera biodlare
att gå ihop och tillsammans söka certifikat. Anmälan senast den 13/2, se nedan.
Nästa möte är den 7 mars kl 1830 också det i Björksätter. ”Elektronisk sensorik” projekt om aromer och analys
av honung. Matthias Lundgren berättar om hur man med hjälp av resultaten kan se hur honungsprofilen förändrar
sig över en säsong och vad avvikande smaker beror på. Anmälan senast den 5/3, se nedan.
Sista mötet de, 31 mars kl 1830 på HEMGÅRDEN SALTÄNGSGATAN 7 NORRKÖPING. Biprodukter från
bisamhället: pollen, bibröd, propolis. Hur detta skördas och bereds för att sälja. Sedan om Apiterapi och bigift,
biluft m.m. Helena Ring Johansson berättar och visar hur hon gör. Anmälan senast den 28/3, se nedan.
Kostnad resp möte är 50 kronor inkl. kaffe och smörgås. Meddela om du önskar specialkost. Anmälan och ev
frågor kring arrangemangen gör du till Weronica Roos-Heinefeldt, heinefeldt53@gmail.com, mobil 070 245 77 96
Ett tips när vi ska vara på Hemgården. Med bara cirka 5 minuters promenad därifrån är det gratis parkering på Rosens och
Rådhusets parkeringar efter kl 17.

Vintermöte tisdag 1 mars
Klockan 1830 i Björksätter. Sedvanligt vintermöte med semla till fikat. Vi visar Carl-Otto Mattssons film ”Biodlare”,
som till största delen är inspelad av hos oss för cirka 30 år sedan. Anmälan senast den 27 februari.

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 senast den 3 april.
Båda ovanstående anmäler du till Lasse via mejl eller sms, kontakt@vikbolandets-biodlare.se, 0733 23 62 70.

Vårfrukost den 1 maj
Mer info i nästa Bi-Blad, men reservera förmiddagen.

Nybörjarcirkeln
startar vecka 16 och inte 20 som vi skrev i förra Bi-Bladet. Vi har redan flera anmälningar men sprid gärna infon. Läs
mer på https://www.sv.se/avdelningar/sv-ostergotland/kurser/biodling-nyborjare-vikbolandet-36606/.
Har du önskemål om andra utbildningar? Hör av dig till Weronica, heinefeldt53@gmail.com, mobil 070 245 77 96
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Vaxrensningsanläggningen
Att kunna få sitt vax rensat och ramarna tvättade är en värdefull förmån för våra medlemmar. Vi har faktiskt kunnat
erbjuda detta i cirka 30 år. Även om anläggningen kontinuerligt underhållits och förnyats är den nu ganska sliten.
Styrelsen ser att det behövs större eller mindre åtgärder på de flesta komponenterna. Det håller säker ihop något
eller några år till men inte särskilt mycket längre. Vi söker nu en grupp händiga och kreativa personer som kan se
över anläggningen och åtgärda brister. Hör av dig till Håkan, 0708 392703, om du känner dig manad.

Trivsel och biskötsel
Valberedningens upprop inför årsmötet fick bra gensvar. Pia Bork håller nu på att planera in vem som ska hjälpa till
vid våra olika Bi-Gifvenheter och när det ska ske. Så du som anmält dig kommer att bli kontaktad av Pia. Känner
även du som inte anmält dig att du vill göra en insats? Hör av dig till Pia, pia@stavsjö.se, 070 3538863.

Hemsidan
Glöm inte att föreningen har en hemsida, https://vikbolandet.biodlarna.se/. Den uppdateras kontinuerligt när det finns
något nytt. Kan ibland vara enklare att kolla där än leta efter gamla mejl.

3 kg plasthinkar
Föreningen har ett mindre parti hinkar, samma som vi brukade köpa från Göran i Norrköping. Pris 10 kr/st
och de säljs i poster om 25 st. Kontakta Lasse om du är intresserad.

TILL SIST
Vi har två liv och det andra börjar när vi inser att vi bara har ett.
Confucius

Med vinterhälsningar från Styrelsen
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