
                                                                                                                         4-2022 
Redaktörer: Lasse Arvidsson 

                                                                                                                                                             Caroline Petrini 

1 
 

 
 

BI – BLADET 4-2022 
Hej  
Jag heter Helen Mange kommer från Huskvarna i Småland där jag bodde med mina två söner 
Martin och Johan. För 11 år sedan så träffade jag Jonny genom en gemensam kompis till oss. Vi 
hade ett gemensamt intresse att åka motorcykel. Jag brukade åka med vår gemensamma 
kompis på motorcykeln och på det viset så träffades vi.  
 
Men efter lite ett tag tyckte vi att det var dags att ta och flytta ihop. Jag och min minste son Johan 
flyttade upp sommaren 2012. Jonny och hans föräldrar hade lantbruk. Och Jonny berättade om 
att han och hans föräldrar hade haft biodling och gjorde honung och sålde på torget. Jag åt 
honung som jag köpte från affären. Men en dag så sa Jonny att det blir väl roligare att fixa sin 
egen honung istället för att köpa den honung i affären. Och Jonny som var med Vikbolandets 
biodlarförening. Sen dök det upp i Bi-tidning om att gå en kurs i biodling. Jag sökte dit och kom 
med kursen. Jag gick kursen under coronatiden och så det blev mycket digitalt och men enstaka 
gånger kunde vi träffas live. Efter ett tag blev man mer intresserad att kunna fixa sin egen 
honung och så.  
 
Det är mycket kunskap om att hålla på med biodling och drottning odling. Förra året köpte vi in 
fyra avläggare fick lite honung som jag sålde till vänner och bekanta och övriga. Det gav mig lite 
praktik i biodling som man behövde. I år köpte vi in 16 bisamhällen så det blev helt plötsligt 20 
samhällen. Jonny ville prova sina kunskaper med drottning odling som han hade fått genom Pelle 
Ljungholm för ca 30 år sen. Hans kunskap satt kvar i minnet, det blev ca 70 drottningar. Vi bytte 
ut drottningar på alla våra samhällen som vi köpt in och sedan det blev det några avläggare. Vi 
tänker till nästa år att vi kunna sälja några drottningar, vi vill gärna se om det blir snälla 
drottningar först.  
 
Vi kommer sälja några avläggare nästa år om alla samhällen överlever och så. Jag ska lära mig 
att märka drottningar men det är ett kapitel för sig. Jag lärt mig att hitta drottningar i samhällena. 
Jag lär mig mycket under tiden genom praktiskt handhavande men även om man tycker att man 
gör rätt så rättar bina till det. Jag tycker det är kul att skatta och slunga honung. Det är ju under 
en tid från vår till sommar som har det som hektiskt men sen lugnar det ner sig. Jag tycker om att 
göra tass salva till hundarna och även tappa upp honung och sälja via nätet eller på marknader. 
Jag tycker man ska försöka ta vara vad naturen har att erbjuda. Vi tycker att det är kul att fått så 
mycket beröm för vår honung.  
 
Vi hoppas att alla avläggare och samhällen överlever till nästa år. Vi får skynda långsamt med 
biodling till nästa år och se vad framtiden ser ut. Jag vet ju att honung är ett bra läkemedel för 
olika åkommor och det funnets i många år. Och jag äter honung varje dag. Jag tar en matsked till 
mitt morgonkaffe som ger en kickstart. När man börjar bli lite täpp i näsan eller ont i hals så tar 
man lite honungsvatten och dricker det. 

Vid pennan Helen Mange 2022-09-11 
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Ordföranden har ordet 

Vi är i full gång med att lägga ännu en säsong till handlingarna. Jag de flesta av oss har väl börjat 
vinterfodringen, en del kanske rent av är klara. Fast åtminstone hos mig är det fortfarande lite 
drag. De är ute och flyger på morgnarna trots låg temperatur. Tyder på bladhonungsdrag. Då är 
det bra om de hunnit få in vinterfodret så att det inte är så mycket plats över för bladhonungen. 
Och har du inte börjat mata kan det vara ide att plocka bort lite honung. 
 
Annars har jag vid mina samtal med er medlemmar erfarit att det varit ett ganska bra honungsår. 
Det har också varit ljungdrag, till glädje för en del och förtvivlan för andra.-Nu gäller det också att 
vi får avsättning för vår fina produkt. Honungsmarkanden är lite turbulent. En del uppköpare t ex 
Mantorp tar inte emot honung.. Fall inte för frestelsen att dumpa priset. Det gör bara större skada 
för marknaden. 
 
Även i föreningsbigården har skörden varit god efter omständigheterna. Detta trots svärmlust 
eller fullbordad svärmning i alla samhällena. Vädret under maj-juni var en stor orsak till detta och 
svärmlusten har varit stark överlag. Nu är emellertid samtliga drottningar bytta och vi hoppas på 
bättre utfall 2023. Totalt skördades cirka 320 kg eller 53 kg per samhälle. Av de 320 kilona har vi 
finsilat drygt 100 kg som vi ska tappa upp och sälja själva. På så sätt får vi in lite mer pengar i 
kassan. Resten säljs till Mats i Vånga. 
Vi har sålt två avläggare som nu finns på Arkö. Sex samhällen har vintrats i även i år. Det är fler 
än vi tänkt oss men vi kan sälja i vår om alla överlever vintern. 
 
Våra tisdagskvällar har besökts av en 10-15 medlemmar varje gång. En helt OK siffra. Fast det 
var väldigt många ”stammisar” och det hade varit roligt att se lite andra ansikten också. Tack Pia 
och Helena för att ni fick ihop frivilliga som försåg oss med fika. Tisdagarna 21/6 och 2/8 hade vi 
ingen träff. I stället var det ett mycket trevligt och välbesökt sommarmöte hos Åke den 21/6. Den 
3/8 besökte ett 15-tal medlemmar kollegorna i Norrköping i deras nya bigård i Knivberga. Också 
detta mycket lyckat och nästa år kommer dom till oss.  
 
Även bemanningen av biskötseln på tisdagar fungerade tack vare Pia och Helena. Men vädret 
var emot oss. Jag vet inte varför, men just tisdagar var det kallt och regnigt. Flera gånger fick vi 
skjuta upp. Jag har lite tankar här inför 2023. Det är för stora risker med vädret kvällstid på våren. 
Jag är därför inne på att förlägga skötsel till dagtid, helger fram till midsommar. Då hinner vi sköta 
samhällena mer omsorgsfullt. Det blir lite stressigt att ibland hinna med när fikat väntar kl 18. 
Kanske blir det också att lättare att rekrytera folk när det inte är arbetsdag? 
Nu ser vi fram emot att få träffas på höst- och årsmöte. Däremellan har vi vaxrensningen som 
trots jobb brukar vara en trevlig händelse. Kan du hjälpa till kontakta Håkan.  
     Lasse Arvidsson 

HÖSTENS BI-GIFVENHETER 

HÖSTMÖTE tisdag 4 oktober 

Höstmötet äger rum tisdagen den 4/10 klocka 1830 i Björksätter, Kuddby. Det blir lite 
repetitionsutbildning i bl a binas ”tidtabell” och vi tittar på några korta filmer. Kaffe/te och smörgås 
serveras. Anmälan är inte nödvändig men önskvärd och görs via e-post till 
kontakt@vikbolandets-biodlare.se eller med sms till 0733236270 senast den 30 september.  
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ÅRSMÖTE tisdag 29 november 
Tisdagen den 29 november i Björksätter, Kuddby. Kl 1800. Mer information kommer när det 
närmar sig, men detta är en stadgeenlig kallelse. 
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 9/11. 

ÅRETS HONUNGSBEDÖMNING 
Ditt honungsprov lämnas hos Anders Carlsson, Karlslund, 0767627161, senast den 4/10. Du kan 
också ta med provet till höstmötet. Du gör precis på samma sätt som tidigare år:  

 Vi rekommenderar 700 g glasburk men det går givetvis att lämna vilken slags burk som 
helst som är godkänd enligt SBR:s honungsbedömningsreglemente. Se SBR:s hemsida. 

 Stoppa burken (utan etikett) i en obegagnad plastpåse. Knyt ihop påsen.  
 Fyll i namn och medlemsnummer på bedömningskortet som finns i Bitidningen nr 9 eller 

på SBR:s hemsida. Lägg påsen med burken tillsammans med kortet i ytterligare en påse 
och knyt till. Du behöver inte bifoga något frankerat svarskuvert. Föreningen står för detta. 

 För att få godkänt prov måste även en ifylld ”Bihusesyn” lämnas med. Det finns inget krav 
på att du har åtgärdat ev avvikelser. Bihusesynen får du sedan tillbaks tillsammans med 
bedömningskortet. Bihusesynen fanns i Bitidningens aprilnummer men kan även hämtas 
på SBR:s hemsida. 

Anders numrerar påsarna och förtecknar numren. Påsarna med burk öppnas alltså inte förrän 
bedömningskommittén börjat sitt granskningsarbete. 
 
Alla som får sin honungsbedömning godkänd kommer att få ett diplom. 
 
Bedömningen är öppen för alla medlemmar som vill vara med och se hur det går till. Lärorikt!! Vill 
du vara med, kontakta bedömningskommitténs ordförande Anette Sundgren via mejl 
obnebohonung@gmail.com eller per telefon 070 363 56.48.  

ÅRETS VAXRENSNING 
 Sker även i år hos Torgny af Forselles, tel. 0708-814027.  
 Vaxrenseriet är i första hand planerat till lördagen 12/11. Är vädret för varmt kan vi tvingas 

senarelägga datumet. Du bokar tid hos Håkan Karlsson, 070-839 27 03 senast den 31/10.  
Ring kvällstid. Tala om hur många ramar du skall rensa så att vi kan bedöma 
tidsåtgången. När vi fått in alla bokningar kommer Håkan att pussla ihop det hela och 
dela ut tider. Har du fler ramar än du bokat för, får du ställa dig sist i kön för dessa. Läs 
också nedanstående regler. 

 Vi kommer att servera kaffe och korv. Välkommen att fika och umgås även om du inte har 
något vax att rensa. 

 Har du möjlighet att ställa upp som funktionär några timmar, kontakta Håkan. 
 

Regler för vaxrensningsanläggningen 

Allmänt  

 Anläggningen är endast öppen för SBR medlemmar. Medlemmar i annan lokalförening är i 
mån av plats välkomna men måste då vara dubbelansluten medlem i vår förening. 

 Rensning sker på av styrelsen fastställda tider. Tidsbeställning sker hos av styrelsen utsedd 
person. Vid tidsbeställning skall antal ramar anges. De som beställt tid har förtur och övriga 
kan endast i mån av tid få till gång till anläggningen. 
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 För att täcka kostnader för ved, kemikalier och underhåll tas en fast avgift på 100 kr, samt 2 kr- 
per ram. Medlemmen betalar självmant utan påminnelse till föreningens plusgiro  
11 76 61-9. 

 Arbetet övervakas av styrelsen utsedda ansvariga som också i mån av tid bistår med 
hjälp. Men det förutsätts att du själv jobbar aktivt. 

 Föreningen köper in ved så du behöver inte ta med egen ved.   
 Medlemmen tar själv med tillräckligt antal namnförsedda hinkar inklusive lock. 
 Medlemmen tar själv hand om sitt avfall. Ta med lämpligt emballage. 
 Om man inte infinner sig på avtalad tid mister man sin plats i kön och kan värsta fall riskera att 

missa rensningen.  
 Självklart städar alla efter sig! 
 Färdigt vax som inte avhämtats före årsskiftet tillfaller föreningen. 

Skydd och säkerhet 

I ramtvätten används kaustik soda (natriumhydroxid). Vid den temperatur som råder i tvätten ärD 
sodan, trots att koncentrationen är förhållandevis låg, mycket frätande om den kommer på 
oskyddad hud. Om sodan kommer i ögat riskeras synen. Därför måste alla: 
 Använda oömma kläder och helst gummistövlar. 
 Använda skyddsglasögon, egna eller de som vi tillhandahåller. 
 Gummihandskar som du helst tar med själv, men vi har några för utlåning. 
 Skulle olyckan ändå vara framme sköljer du med stora mängder vatten. Får du i ögat spolar 

du med den speciella sköljvätska vi anskaffat. Du skall använda hela flaskan. Sedan 
direkt till läkare. 

ÅRSRAPPORTEN 
Rapporten lämnas till Lasse Arvidsson senast den 29/11. Lasse sammanställer rapporterna och 
sedan förstörs originalblanketten. Inga enskilda uppgifter förs vidare.  
Rapporten finns i Bitidningens septembernummer eller hämtas på 
https://www.biodlarna.se/medlemsservice/blanketter/  
Men eftersom det är bara fyra enkla frågor  
 

 Antal invintrade samhällen 2021, stycken 
 Vinterförluster invintrade samhällen, stycken 
 Invintrade samhällen 2022, stycken 
 Honungsskörd totalt, kg 

går det bra att mejla svaren till kontakt@vikbolandets-biodlare.se utan blankett. 
 

Varför lämna årsrapport? 
Jo för att SBR, Jordbruksverket och EU ska få en säkrare statistik om hur många samhällen vi 
har. Denna statistik ligger till grund för de bidrag som delas ut till projekt och verksamheter. Ju 
bättre statistik desto mer pengar. Men även pålitligare fakta om vinterdödligheten är till stor nytta   
 

TILL SIST  
Det är inte nog med att vilja, man måste även handla. 
  Johan Wolfgang von Goethe 

  Med hösthälsningar från Styrelsen 


