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Nyhetsbrev nr 2, oktober 2018 
Ämnen vi hade uppe på senaste styrelsemötet var nästa års distriktsresa (se nedan), svar på 
enkät från SBR:s valberedning, årsmötet, utvärdering av OKS-träffen och 
utbildningsnätverkets träff (se nedan) m.m.  
I svaret till valberedningen föreslog vi att det borde ingå någon från SLU i förbundsstyrelsen, 
antingen som adjungerad eller som fullvärdig medlem.  
Under styrelsemötet i september beslutade vi om ganska stora ändringar på hemsidan. 
Arbetet har påbörjats vilket gör att det bland annat saknas en hel del information och att annan 
kan vara svår att hitta. Vi hoppas ni har överseende med det. 

 

Distriktsresa 2019 25-28 april 
Reservera tiden för nästa års distriktsresa redan nu. Planeringen pågår för fullt så inget är 
hugget i sten ännu. Det vi vet nu är att vi avreser med båt på kvällen 25 april till Ventspils i 
Lettland och kommer tillbaka på morgonen 28 april.  
Det blir besök hos biredskapsförsäljare, Lettlands biodlarmuseum, Meveda i Tartu Estland, ett 
mjödbryggeri m.m. Självklart kommer vi att träffa någon biodlarförening och/eller 
biodlarorganisation. 
På kvällen dag 2 går vi ombord på färjan från Estland till Stockholm.  
En överslagsberäkning stannar på under 3 000 kr om det blir ca 50 deltagare. Då ingår allt 
utom måltiderna i land. 
Vi återkommer med mer information så snart programmet är klart och priset spikat. 

 

Aromaprojektet 
Det så kallade Aromaprojektet löper på. 
Vid vår OKS-konferens den 20 september 2018 berättade Mathias Lundgren från e-Sense om 
det projekt som går ut på att identifiera olika honungssorter med hjälp av aromer. Företaget 
har en modern snabb gaskromatograf och stor datorkraft. Man kan identifiera ett stort antal 
aromer i honungen och sedan lagra resultaten i en databas. Genom att använda 
diskriminantanalys kan man särskilja honung med olika geografiskt och botaniskt ursprung. 
Metoden kan vara ett bra medel för att upptäcka falsk honung och honung med fel 
ursprungsbeteckning. 



 
 
Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida stockholm.biodlarna.se. Där lägger vi också 
ut information om kommande 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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Av cirka 500 prover var 30 st från vårt distrikt. En bild visade hur vår honung hade stora 
likheter med honung från Västmanland och S Kalmar men stora skillnader mot prov från 
Uppsala och Södermanland. Även mängden aromer var högre i våra prover än från alla andra 
distrikt förutom S Kalmar. 
Föredraget var mycket intressant och vi kan hoppas att Mathias har fler möjligheter att 
komma tillbaka. 

 

Utbildningsnätverk 
Lokalföreningarnas utbildningsansvariga hade en träff 4 oktober i SVs lokaler på 
Tjärhovsgatan på Söder. Det blev starten av ett nätverk för utbildningsansvariga Samtliga 
deltagare gav sitt medgivande att deras mailadresser får delas med andra medlemmar i 
nätverket.  
Under kvällen talade "Folkbildaren" Lovisa Persson från SV om skillnaderna på olika former 
av utbildning. Därefter presenterade SBR:s nyanställde utbildningssamordnare Lennart 
Johansson sig själv samt det arbete han kommer att göra den närmaste tiden. Han efterlyste 
förslag om hur utbildningen av biodlare skulle kunna förbättras. Han fick en hel del förslag 
och synpunkter från deltagarna. Någon dag senare fick han även ett mail med förslag. 

 
Tider att hålla reda på 
30 nov Medlemsavgiften ska vara betald senast 30 november. OBS! Någon 

påminnelse skickas inte ut till dem som missat att betala. 
1 december En sammanställning av medlemmarnas årsrapporter behöver förbundet ha 

senast 1 december. Den enskilde medlemmen ska dessförinnan ha lämnat 
sin rapport till föreningen. 

10 december Motioner till distriktets årsmöte ska ha kommit in senast 10 dec. Motionen 
ska dessutom ha behandlats på föreningens årsmöte 

  

Kalendarium 
2019  
9 februari Distriktsårsmöte med öppet hus 
8-10 febr. Apiscandia i Göteborg. Yrkesbiodlarkonferens 
25-28 april Distriktsresa till Baltikum 
31 augusti  Firande av att SBR fyller 100 år 

 


