
 
  Stockholms Läns Biodlardistrikt 
 
 

                
      

Nyhetsbrev maj 2018 
 
Under maj månads styrelsemöte lade vi sista handen vid planeringen av distriktsresan 2 juni. 

En annan fråga som var uppe gällde att vi blivit ombedda att hjälpa till med avveckling av en 

bigård på Asptunaanstalten. Vi beslöt att bina i första hand ska erbjudas föreningar som har 

carnicabin i sina bigårdar. Ytterligare information kommer att gå ut till föreningarnas 

ordförande. 

    

Inbjudan till Distriktsresan – SLU samt Linnés Hammarby, Uppsala  
2:a juni 
Som medlem i SBR och tillhörande Stockholms Biodlardistrikt har vi nöjet inbjuda dig till 

årets distriktsresa, som i år går till SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, samt Linnés 

Hammarby, utanför Uppsala. 

 

Tid och plats: 
Lördagen den 2:a Juni 

 

Program: 
Avresa med buss från Cityterminalen kl 09:00 
Beräknad hemkomst ca 17 
 
Vi kommer ha en guide tillgänglig för oss både på SLU och Hammarby. 
Lunch finns att köpa på Hammarby 
 

Kostnad: 
För medlem i SBR är kostnaden för detta 150 kr per person. Anhöriga kan, i mån av plats 

också åka med, detta till en kostnad av 250 kr per person. Unikt medlemsnummer måste 

anges vid anmälan för respektive person som anmäler sig som medlem i SBR. 

 

Obligatorisk anmälan: 
Du måste anmäla dig till arrangemanget senast måndagen den 28:e Maj 2018, genom att 

skicka mail med samtliga namn och medlemsnummer som kommer närvara genom just din 

anmälan till adress: mrp.fagrell@gmail.com med samtidig betalning till Plusgiro 167790-5. 

Viktigt! Det finns bara 30 platser på bussen, så anmälan är giltig först när pengar finns på 

detta konto. 
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Enkät om övervintringen 
Preben har bett om hjälp med att sprida information om att årets enkät om övervintringen 

genomförs under maj. Det är viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten. Ju fler som svarar 
desto tillförlitligare blir resultatet. 
 
Länk till enkäten, som kan besvaras fram till 4:e juni, är: http://www.bee-
survey.com/index.php/819938?lang=sv 

    

Urban Garden Show 
Koloniträdgårdsförbundet arrangerar den 8–9 september Urban Garden Show i 

Drakenbergsparken på Södermalm i Stockholm. Det är en trädgårdsfest för en grön och 

hållbar stad. Vi har blivit tillfrågade om vi vill vara med för att informera om bin och biodling 

och sälja honung. Distriktet kommer inte att delta. Kanske vill någon/några föreningar delta. 

Bifogat finns Koloniträdgårdsförbundets förfrågan. 

 
 

Kalendarium 
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. 
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