
 
  Stockholms Läns Biodlardistrikt 
 
 

Nyhetsbrev april 2018 

Äntligen är våren här och jobbet i bigården kan börja. Vi njuter av att nu se 
bin med byxorna fulla av pollen landa på flustret 
 
Vid senaste styrelsemötet fick vi rapporter från, och utvärderade våra senaste aktiviteter. I det 
ingick en rapport från trädgårdsmässan. Vår monter var genomtänkt och lockade många 
besökare. Vi bedömer att den medverkat till flera nya biodlare och därmed nya medlemmar i 
föreningarna. En fråga som återkom var ”Vad kan jag göra för bin utan att själv bli biodlare”. 
Vi konstaterade att en broschyr eller liknade borde tas fram till nästa trädgårdsmässa. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Mässgruppen och dem som jobbade i montern och särskilt 
till Thomas och Lasse för deras insats.  
 
Som vanligt jobbade vi vidare med planeringen av kommande aktiviteter. I kalendariet sist i 
nyhetsbrevet finns därför nu en del nya datum att notera i kalendrar. Ett exempel på andra 
frågor som var upp var en kommande översyn av hemsidan och utvidgat samarbete med 
Uppsaladistriktet. 

 

Kvalitetsseminarium 17 april 
Sista anmälningsdag 11 april 
Seminariet vänder sig till föreningarnas kvalitets- och avelssamordnare samt till ordförande i 
honungsbedömningskommittén. Även du som är intresserad av kvalitets- eller avelsfrågor 
men inte är utsedd till samordnare är välkommen. 
 
Syftet med seminariet är att utarbeta riktlinjer för kvalitets- och avelsarbete. Detta görs i 
seminarieform så alla deltagare förväntas bidraga med åsikter och idéer. För flera föreningar 
saknar vi uppgift om vilka som har dessa roller. Är du kvalitets-, avelssamordnare eller 
ordförande i honungsbedömningskommitén men inte fått någon inbjudan är det viktigt att du 
hör av dig till Per pgthunman@hotmail.com så fort som möjligt. 

 

Biodlingskonferens i Stockholm söndagen den 22 april 2018  
Sista anmälningsdag 12 april 
Alla är välkomna men programmet riktar sig främst till vanliga biodlare, som har minst ett par 
års erfarenhet. Konferensen finansieras av EU-medel genom det Nationella 
Honungsprogrammet och är gratis för deltagarna, som själva dock betalar sitt kaffe/lunch 



 2 

själva. Föreläsningarna är ca 40–50 minuter långa, därefter finns det tid för frågor och 
diskussioner.  

Tid: 9.15-16.00  
Plats: ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, Zsalen (plan 1).  
Anmälan: senast torsdagen 12 april till Ulla Huzell, ulla.biodling@gmail.com, 070-638 19 18.  

Program  
09.15  Fika och mingel  
10.00  VSH   Katarina Karlsson 
11.00  Citybiodling  Lars Hellander 
12.00  Lunch 
13.00  Vaxprojektet  Katarina Karlsson 
13.40  Kvalitetssäkring  Leo De Geer 
14.30  Fika 
15.00  Jämställdhet inom biodling  Monica Selling 

 

Bihusesyn 
Nu är det dags att göra Bihusesyn, den egenkontroll som är avsedd att vara ett stöd för 
biodlaren. Genom att göra den får man påminnelse om viktiga regler och förhållningssätt. 
 
För den som bara har några få samhällen och inte levererar honung för vidareförsäljning är en 
del frågor inte relevanta men många andra är ett bra stöd. Genomförd Bihusesyn är också ett 
krav för att få köpa Biodlarnas etiketter men resultatet behöver inte redovisas för någon. 

 

Vill du ha bin på Djurgården? 
SBR ingår i ett projektteam som jobbar för att göra Djurgården och Ekoparken till en bi- och 
pollineringsvänlig zon. Som en del av projektet ska ett antal bisamhällen placeras ut. För det 
behövs biodlare som, mot ersättning, vill ha samhällen i området. Ett antal specialdesignade 
bikupor kommer att placeras ut. Kuporna är utformade och placerade så att de ska stå emot 
skadegörelse. Är du intresserad eller vill veta mer kontakta Lasse Hellander 
lars.hellander@biodlarna.se. 

 

Vi vill besöka föreningarna 
Vi vill komma på besök. Anledningen är att vi vill veta mer om hur ni har det ute i föreningarna. Det tror 
vi är en förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb.  Kanske skulle ni vilja vet mer om 
styrelsens arbete och få möjlighet att i ett samtal framföra idéer. 
 
 Vi har redan hälsat på i flera föreningar och det har varit både lärorikt och trevligt. Vi vill nu gärna 
träffa resten av föreningarna. Det kan vara på ett föreningsmöte, styrelsemöte, årsmöte eller annan 
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sammankomst. Självklart kommer vi gärna tillbaka till föreningar vi träffat tidigare. Har ni förslag på tid 
för ett besök kontakta Ulla Huzell ulla.biodling@gmail.com. telefon 070 638 19 18. 

 

Föredrag om och provsmakning av honungsmjöd 
Vi har blivit inbjudna av Uppsaladistriktet till en kväll med föredrag om och provsmakning av 
honungsmjöd 5 maj. Håll utkik på hemsidans kalendarium där kommer vi att lägga ut närmare 
information 

 

Konferens i Skänninge 
Det har varit en konferens för distriktens ordförande och Näringsbiodlarsamordnare i 
Skänninge 7-8 april. Stockholmsdistriktet representerades av Ulla Huzell. Frågor som 
avhandlades var bland annat distriktens roller i förbundet, nya dataskyddsförordningen och 
utbildningsinsatser för näringsbiodlare. Kvalitetskommittén informerade om sina tankar kring 
skydd av vårt varumärke och SBR etiketter. Vi kommer i olika sammanhang att återföra 
erfarenheter från dagarna till er. 

 

Kalendarium 
17 april Kvalitetsseminarium som riktar sig till föreningarnas kvalitetssamordnare 
17 april Att vara styrelseledamot – Fördjupning. Erbjudande från SV 
22 april Förbundets biodlarkonferens i Stockholm  
5 maj Föredrag om honungsmjöd och provsmakning i Uppsala 
2 juni Distriktsresa till SLU och Linnés Hammarby. 
7 juli Öppet hus på Sigtuna honung. Distriktet kommer att vara en av utställarna 
20 sept. OKS-träff, träff för ordförande, kassör och sekreterare 
4 okt Seminarium som riktar sig till utbildningssamordnarna 
25 okt Medlemskväll 

 

Vi kan också tipsa om att 14 juli uppmärksammas och firas biet på Julita Gård i 
Södermanland. Honung, växter, föreläsningar, utställningar och annat! 
 
Hälsningar 
Styrelsen 
 
 
Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida stockholm.biodlarna.se. 
Där lägger vi också ut information om kommande olika aktiviteter. Observera att endast de 
fem första aktiviteterna finns i själva kalendern men om man klickar längst ner kommer 
information om alla aktiviteter upp i vänstra kolumnen. 
 

  


