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BI – BLADET nr 3 - 2022 

ÅRETS BI-GIFVENHETER 

Vårfrukost tisdag 1 maj  
I år kan vi äntligen återuppta vår trevliga tradition med frukost i Björksätter den 1 maj. FRUKOSTBUFFÉ 
SERVERAS KL 9 till det facila priset om 60 kr. Vi pratar om föregående och kommande säsong. Ingen 
anmälan behövs, vi köper mat så det räcker och eventuellt överblivet säljs till hugade spekulanter, 

Bikvällar i föreningsbigården 
Varje tisdag under tiden 3 maj till och med 30 augusti, utom den 21/6 (se nedan). Det är öppet hus från kl 
17 – till senast kl 20.  
 
Kl 17 kommer de schemalagda biskötarna att titta till våra bisamhällen. Alla är givetvis välkomna att delta, 
men kanske bara som åskådare beroende på bemanning. Vissa kvällar kommer vi att ha lite fortbildning. 
Någon kväll gör vi avläggare, en annan kväll kollar vi varroaläget genom Beescanning. Dessa aktiviteter 
kommer att annonseras via mejl någon eller några dagar innan. 
 
Kl 18 är det fikadags Föreningen bjuder på enkelt fika, kaffe/te/läsk med mandelkubb till. Vid dåligt väder 
är vi inomhus och biskötseln ställs kanske in. Men inte fikat. Kan du inte vara med hela tiden, titta gärna in 
en stund. 
 
Någon kväll kommer vi att besöka Björn Strömberg Wissting och titta på hans Flow-Hive. Meddelas via 
mejl någon dag innan.  

Sommarmöte & Sommarkväll i Bigår´n  
Tisdagen den 21 juni klockan 18. Sommarmöte hos Gunilla och Åke Oscarsson i Kättinge. Samling och 
parkering vid Kättinge IF:s klubbstuga. Som vanligt utlottas drottningar till närvarande medlemmar. Ingen 
anmälan. Telefon till Åke 0700 925867. 

Höstmöte och Årsmöte 
Höstmöte, preliminärt 4/10 kl 1830 årsmöte preliminärt tisdagen 29 november. Allt i Björksätter, Kuddby. 

Wikbolandsmarken och Östgötadagarna 
Wikbolandsmarken är även i år av flera olika orsaker inställd. Tyvärr verkar den bli inställd för gott. 
 
Hur vi gör till Östgötadagarna den 3-4/9 är ännu oklart, men planen är att finsila en del av honungen i 
föreningsbigården som sedan kan tappas upp om vi ska delta.  

Städdag i Björksätter 
Tisdag den 19/4 kl 1800 är det dags för den årliga städdagen i Björksätter. I år finns mycket att städa upp 
efter de nertagna döda björkarna. Vår förening brukar vara duktiga på att hjälpa till. Hoppas det blir 
likadant i år. Beväpna dig gärna med räfsa och lövkorg. Det går åt. 

Glöm inte att ibland kolla vår hemsida och vår facbookgrupp. 
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Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet har också en del aktiviteter som vi kan delta i 
Dessa hittar du via SBR:s hemsida: www.biodlarna.se. 

Amerikansk yngelröta (AY) nära oss 
Yngelröta har nyligen hittats i Kimstad. Nyheten är så färsk att den ännu inte kommit ut på 
Jordbruksverkets hemsida. Smittspårning har påbörjats. Smittspårning pågår också i området runt V 
Husby så restriktionerna där kvarstår. De betyder att bin och utrustning inte får transporteras ut ur dessa 
områden inom en mils radie från smittställena utan besiktning. Även i centra Norrköping har det hittats 
yngelrötesporer dock utan kliniska symptom, så ännu inga restriktioner där. Vi måste alltså vara 
vaksamma.  

Ordföranden har ordet 
Våren är åter här. Åtminstone enligt almanackan. I slutet av mars hade vi några varma härliga dagar och 
våra skyddslingar var ute och hämtade både vatten och pollen. Sedan blev det mer eller mindre vinter 
igen med mycket kalla nätter. Då går det åt mycket foder. Kom ihåg att april är bidödarmånaden. Jag har 
redan fått rapport om att samhällen som levt i mars nu dukat under. Det kan gå åt lika mycket foder under 
april som under hela vintern innan. Likaså kan foderläget variera kraftigt i samma bigård. Så håll koll. 
Enklast är att känna på vikten, men för det krävs lite träning. Fast nu är det är inget problem att en vacker 
dag öppna och gör en snabb koll. Du kan stödfodra genom att ge sockerlösning. Den ska vara lite 
tunnare, 50/50, eftersom bina behöver vatten så här års. Du kan även ge foderdeg, t ex Apifonda, eller 
sätta en burk honung upp och ner i hålet för foderkoppen. Då ska det vara honung som är garanterat 
smittfri, helst din egen. Den ska inte heller vara så lös att den rinner ner och kladdar ner bina. 
 
I föreningsbigården lever alla samhällen än så länge. Men hur statusen är återstår att se. Om alla sex 
invintrade samhällen överlever, är planen att dela ett och sälja båda avläggarna till nybörjare.  
 
Den 5/4 kunde vi för första gången genomföra en ”Vinterträff”. Vi var 8 st som hade en trevlig stund i 
Björksätter, fikade och diskuterade aktuella frågor. En aktivitet vi räknar med att återuppta i höst. Första 
tisdagen i månaden under november-april, utom i januari. 
 
Ta nu väl hand om er så hoppas jag att vi ses vartefter. 
  Ordförande Lasse 

Nybörjarkursen 
Blev även i år fulltecknad. Beräknat startdatum 20/4 men föregås av en introduktionsträff, den 13/4. 

3 kg plasthinkar 
Vi har ca 75 plasthinkar kvar. 10 kr/st. Kontakta Lasse. Först till kvarn gäller. 

Drottningar 
Lasse planerar att även i år odla drottningar. Förmodligen i lite mindre omfattning och avsluta säsongen 
tidigt. Föreningens medlemmar prioriteras vid beställning senast den 15/6. 
 
Även Anders Nilsson (0702 242656) och Jonny Karlsson (0768 031114) hoppas att kunna få fram några 
drottningar till försäljning. Tillgången blir dock i så fall begränsad. 

Bin till nybörjare 
Våra nybörjare både de som går kurs i år och en del från tidigare år vill ha bin. Vi måste hjälpa dem med 
det, inte bara för deras egen skull utan även för vår egen. Detta med tanke på att yngelrötan härjar i vår 
närhet, så att vi inte riskerar att få in smitta utifrån. 
 



                                                                                                                         3-2022 
Redaktörer: Lasse Arvidsson 

                                                                                                                                                             Caroline Petrini 

3 
 

Har du samhällen till salu? Likaså när svärmsäsongen kommer igång, kanske du har en svärm att sälja. 
Eller en att förmedla om du råkar  ”springa på” en.  
Men framförallt kan du hjälpa till genom att sälja en avläggare. Det räcker med en liten avläggare 
på 2-3 yngelramar, en foderram och en ram, utbyggd alternativt med kakmellanvägg. Sedan hjälper 
vi till med en drottning alternativt kläckfärdig drottningcell.  
I allt detta ovan, hör av dig till Lasse. Om vi alla hjälps åt behöver vi inte ta in bin utifrån och 
därmed hålla nere smittorisken. Genom att göra avläggare minskar du också risken för svärm hos 
dina egna bin. 

Myrornas krig 
Så här på vårkanten vaknar stackmyrorna till liv 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.  

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/ 

Vem köper ditt överskott av honung? Biredskapsåterförsäljare 
Det finns många som vill köpa din grovsilade honung. Svenska Biprodukter i Mantorp och Mats Karlsson, 
Vångahonung, 070 2094950 är ett par exempel. Hos Mats kan du även köpa glasburkar. 
Vill du sälja till Mantorp kontakta Sivar Karlsson i Söderköping, 070-320 76 59. 
 
En ny återförsäljare för Töreboda Biredskap och LP:s biodling och vi finns i Marsjö utanför Vingåker. 
www.vmbiredskap.se. Inte nästgårds precis, ca 9 mil från Ö Stenby, men närmare än till Töreboda och 
Säffle. 

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.  
 
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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FAKTA 2022- 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 

Föreningens plusgiro 11 76 61 - 9  

Hemsida https://vikbolandet.biodlarna.se/  

e-post adress kontakt@vikbolandets-biodlare.se  

TILL SIST  
Genom att försöka med det omöjliga når man högsta graden av det möjliga. 
 
  August Strindberg 

  Vårhälsningar från Styrelsen 

 

 


