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Nyhetsbrev juni 2018 
 
Under senaste styrelsemötet hade vi besök av Studieförbundet Vuxenskolan. Samtalet rörde 

sig om hur vi kan samarbeta till nytta för båda organisationerna. Resten av mötet ägnades i 

huvudsak åt vår webbsida som behöver en ansiktslyftning. Vi tar gärna emot idéer om vad 

just du tycker borde finnas på den. 

    

Många svärmar 
Vi har fått flera rapporter om att det varit ovanligt många svärmar under våren. Tänk därför 

på att det är viktigt med gott om plats i yngelrummen. Pers råd är att yngelrummet är minst tre 

sarger och att den som tänker skatta vid midsommar, inte skattar för hårt. Draget kan gå ner 

på grund av torka eller dåligt väder så tjejerna behöver ha lite reservförråd. 

 

Avveckling av bigård på Asptuna 
I förra nyhetsbrevet berättade vi att vi blivit ombedda bistå med avvecklingen av en bigård på 

Asptuna. Det har lett till att sju föreningar kunnat hämta ett samhälle till sin bigård.  

    

Kalendarium 
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! 
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Nu tar vi i styrelsen sommarlov från styrelsearbetet men innan dess vill vi önska alla 

medlemmar i distriktet en riktigt skön sommar med mycket surr i kuporna och en stor 

honungsskörd. 

 

Det kommer inte några nyhetsbrev under sommaren. Nästa kommer först efter höstens första 

styrelsemöte i slutet av augusti. Dessförinnan kanske vi ses på Sigtunahonungs öppna hus 7 

juli.  

 

Glad sommar 

Styrelsen 

 

 
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. 

 

 

 

 

Bilder från distriktsresan 2 juni till SLU och Linnés Hammarby 

 

     
Eva Forsgren informerar om         Fikastund under äppelträden på   Vår guide på Hammarby som både 

SLU:s arbete. Per Lyssnar             Hammarby  informerade och roade 

Intresserat 

 

     
Smakprov på vad vi fick se på     Linnés bror Samuel   Boningshuset på Hammarby 

SLU                                              kallad Bikungen  

 skrev denna bok 

http://www.stockholm.biodlarna.se/

