
                                                        1-2023 
Redaktör: Lasse Arvidsson 

1 
 

    

BI – BLADET nr 1 - 2023 

ÅRETS BI-GIFVENHETER (notera i almanackan redan nu) 

Vintermöte tisdag 21 februari 
Klockan 1830 i Björksätter. Sedvanligt vintermöte med semla till fikat. Vi gör i ordning ramar inför 
säsongen och om tiden medger kollar på lite film. För att vara garanterad en semla anmäl till Lasse via e-
post eller sms (se kontaktuppgifter nedan) senast den 16/2. 

Temamöten tillsammans med Norrköping 
Första mötet har redan ägt rum. Det var en intressant föreläsning om elektronisk övervakning av bikupan. 

Nästa möte är den 9 mars kl 1830 i Björksätter. Kvalitet på din biodling Lars-Göran Arvidsson informerar 
om de verktyg som biodlare har för att säkerställa honungens kvalitet. Bihusesyn, honungsbedömningen 
och lagar från Livmedelsverket Anmälan till Weronica senast den 7/3, se nedan 

Sista mötet är den 13 april kl 1830 på HEMGÅRDEN SALTÄNGSGATAN 7 NORRKÖPING Bihälsa, med 
tyngdpunkt på förebyggande av amerikansk- och europeisk yngelröta. Björn Gustavsson är rådgivare i 
bihälsa och biologisk mångfald hos Jordbruksverket. Anmälan till Weronica senast den 10/4, se nedan. 
Med bara cirka 5 minuters promenad från Hemgården är det gratis på Rosens parkering (infart från Nya 
Rådstugugatan) efter kl 17. 
 
Kostnad för resp möte är 50 kronor inkl. kaffe och smörgås. Meddela om du önskar specialkost. För att 
vara säker på fika anmäler du dig till Weronica Roos-Heinefeldt, heinefeldt53@gmail.com,  
mobil 070 245 77 96. Hon svarar också på ev frågor kring arrangemangen. 

Vårfrukost måndag 1 maj  
Den maj kl 9 i Björksätter SERVERAS FRUKOSTBUFFÉ till det facila priset om 60 kr. Vi pratar om 
föregående och kommande säsong liksom får träffa deltagare i nybörjarkursen. Ingen anmälan behövs, vi 
köper mat så det räcker och eventuellt överblivet säljs till hugade spekulanter, 

Bikvällar i föreningsbigården 
Varje tisdag under tiden 9 maj till och med 29 augusti, utom den 20/6 (se nedan). Det är öppet hus från kl 
18 – till senast kl 20. Föreningen bjuder på enkelt fika, kaffe/te/läsk med mandelkubb till. Vid dåligt väder 
är vi inomhus. Kan du inte vara med hela tiden, titta gärna in en stund. 
 
Skötsel av bisamhällena kommer under maj-juni att ske i helgerna, i första hand söndagseftermiddagar. 
Detta för att, dels är det osäkert med vädret på kvällarna och dels för att vi ska få mera tid på oss om det 
behövs. Resten av sommaren återgår vi till kl 17 på tisdagar. Alla är givetvis välkomna att besöka oss 
under biskötseln. Man kan vid behov hjälpa till eller bara se och lära. 

Sommarmöte & Sommarkväll i Bigår´n  
Tisdagen den 20 juni klockan 18 är det sommarmöte. Vi planerar ett spännande besök hos en av våra 
medlemmar där vi också kommer att få se en annan intressant verksamhet. Mer info kommer senare. 

Höstmöte och Årsmöte  
Höstmöte, preliminärt 10/10 kl 1830 årsmöte preliminärt tisdagen 28 november kl 18. Allt i Björksätter, 
Kuddby. Mer info kommer senare. 
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Ordföranden har ordet 
Än så länge är det vinter och våra bin sitter lugna i kuporna. Det skiftande vädret med många plusgrader 
ena dan och lika många minus andra dan är inte så bra, men inget vi råder över. Snart, om det inte redan 
skett, är de igång yngelsättningen så se till att isoleringen upptill är god. Kan också vara läge framöver att 
kolla statusen på fodret. När yngelmängden ökar, ökar också foderåtgången dramatiskt. Det är nu under 
våren som risken för svält är störst. 
 
I föreningsbigården har vi redan förlorat ett samhälle. Det var dock inte på grund av foderbrist utan för att 
det var kraftigt angripet av varroa. Hur statusen är på de övriga återstår att se.  
 
2022 levererade vi inte all föreningens honung till Mats i Vånga utan vi finsilade drygt 100 kg som Tomas 
under hösten tappat upp. På så sätt får vi in mer pengar till föreningens ekonomi. En del har vi sålt på 
julmarknaden i Mem och en del med hjälp av Björksätters scoutkår. Den största insatsen har dock Pia 
svarat för, som sålt vår honung i sin hemtrakt och i Stockholm. Vi är oerhört tacksamma för Pias insats. Vi 
har nu kvar en mindre mängd 500 g burkar. Kanalmagasinet i Mem kommer att försälja en del men är det 
någon annan som också kan sälja hör av er till mig. 
 
Vi hoppas att även i år kunna tappa upp en del honung själva och förhoppnings lite tidigare på säsongen. 
Kanalmagasinet är ett försäljningsställe vi har kontakt med. Östgötadagarna är en annan möjlighet. Har du 
tips var vi skulle kunna sälja föreningens honung? Kan du ställa upp själv på exempelvis Östgötadagarna? 
Hör av dig. 
 
Ta nu väl hand om er så hoppas jag att vi ses på fettisdagen. 
  Ordförande Lasse 

Östgötadagarna 
Hur vi gör till Östgötadagarna den 2-3/9 är ännu oklart, men vi hoppas kunna hyra in någonstans och sälja 
vår egen honung. Se även ordförandens krönika. 

Städdag i Björksätter 
Tisdag den 20/4 kl 1800 är det dags för den årliga städdagen i Björksätter. 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 Facebook grupp. 

Grannföreningar, Distriktet, Riksförbundet har också en del aktiviteter som vi 
kan delta i. Dessa hittar du via SBR:s hemsida: www.biodlarna.se. 

Vaxrensningsanläggningen 
Vår anläggning för vaxrensning är en mycket värdefull tillgång som vi ska vara rädda om. Men den sköter 
sig inte själv. Här har Håkan dragit ett jättelass med att organisera, plocka fram och plocka in, fixa 
underhåll och vara på plats under arbetet. Det senare visserligen med lite hjälp av andra men han 
behöver mera avlastning om det ska funka. Vad skulle DU kunna ställa upp och hjälpa till med? Ja, just du 
inte någon annan! 
 
Lotterivinster 
På en del möten brukar vi ha ett lotteri som uppskattas både av deltagarna och vår kassör. Men ett lotteri 
kräver vinster. Har du något att skänka? Eller kan du fixa några ”give aways” från ditt jobb? Nästa gång 
det är aktuellt är frukosten den 1/5. Då kan inte vår lotteriansvarige Håkan vara med, så hör av dig till 
Lasse om du har vinster att skänka. Helst ett par dagar innan, så är det lättare att planera. 
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Nybörjarkursen 
Det är öppet för intresseanmälningar på Vuxenskolans hemsida och vi har redan fått in 9 
intresseanmälningar. Det är inte säkert att alla intresserade kommer att delta, men det är bara 12 platser 
så det blir säkert fullt. Beräknat startdatum 19/4 men föregås av en introduktionsträff, den 12/4. 

Biredskapsåterförsäljare 
En återförsäljare för LP:s biodling och Töreboda Biredskap finns i Marsjö utanför Vingåker. 
www.vmbiredskap.se. Inte nästgårds precis, ca 9 mil från Ö Husby, men dock närmare än till Töreboda och 
Säffle. Går ju också att kombinera med en utflykt till Outletbutiken. 
 
Lite närmare är det till Nyköping där Ulrika Engström är återförsäljare för Töreboda. 076-128 75 16, 
dalslotbiredskap.se Hör av er i god tid och kolla så att hon hinner ta hem om det inte finns hemma. 

Svärmar  
Vi är några svärmfångare från föreningen anslutna till SBR:s svärmtelefon 0766-86 07 01. Det är bara 
bra om vi blir fler. Är du intresserad hör av dig till Lasse eller direkt till SBR (se Bitidningen eller 
hemsidan). Du behöver inte vara tillgänglig hela sommaren. Det går bra att pausa. Likaså behöver du inte 
åka på alla samtal. Ibland kan man redan på telefon avgöra att det är ett fall för saneringsbolag. Ibland går 
det att hänvisa till någon biodlare i närheten eller en svärmfångarkollega. 

FAKTA 2023- spara, så har du viktiga kontaktuppgifter lätt tillgängliga. 
Ordförande Lars-Göran Arvidsson 0733 236270 kontakt@vikbolandets-biodlare.se 
Vice Ordförande, 
utbildningsansvarig 

Weronica Roos-
Heinefeldt 

0702 457796 heinefeldt53@gmail.com 

Sekreterare Carin Wihlke 0706 956748 carin.wihlke@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  
Somliga människor talar i sömnen, till och med när de sover. 
 
 Henrik Bernhard Palmær 

  Hälsningar från Styrelsen 


