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För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och med att Sveriges 

Allmänna Biodlarförening (bildad 1897) gick samman med Sveriges 

Biodlareförening (bildad 1911). 

 

Välkomna på 100-årsfest 
Lördag 31 augusti firas i hela landet att Sveriges biodlares riksförbund bildades för 100 år sedan. 

Stockholmsdistriktets medlemmar med familjer är välkomna att fira det på Farsta gård mellan 

klockan 13 - 16.  

Distriktet bjuder på kaffekalas. Det blir också föredrag, utställningar, tävlingar och fiskdamm. 

 

För att vara säkra på att tårtorna räcker behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl er därför 

på https://abiodlarna.se/   senast 15 augusti. Vi behöver veta antal vuxna och antal barn. 

 

Adress, Farstaängsvägen 22 Farsta. 

Tunnelbanans gröna linje till Farsta + 800 m promenad eller buss 185V till Farsta IP 

Pendeltåg till Farsta strand + promenera ca. 1 km. 

 

 

Utbrott av Amerikansk yngelröta 

Under juni har det bara konstaterats ett utbrott av Amerikansk yngelröta i vår närhet. Det är i 

Hummelsta Enköpings kommun, alltså i närheten av tidigare utbrott. Vi har lagt ut en 

sammanställning av var det varit utbrott i vårt och angränsande län på hemsidan. Den ligger 

under fliken Bihälsa ( https://stockholm.biodlarna.se/bihalsa/ ). Där ligger också en länk till tips 

om hur man undviker smitta. 

 

Med anledning av flera utbrott i kommunen initierade Sigtuna biodlarförening en kväll med 

information om Amerikansk yngelröta. Kvällen genomfördes i samarbete med Vallentuna- och 

Sollentunaföreningarna. Mötet innehöll erfarenhetsutbyte och ett föredrag av  
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Eva Forsberg, forskare och expert på Amerikansk yngelröta och verksam på SLU. Hon berättade 

om bakteriens livscykel, symtom på sjukdomen och om hur den kan begränsas. 

Minnesanteckningar från mötet finns på hemsidan under Bihälsa. 

 

Händer under sommaren 
Biets dag firas den 13 juli på Julita gård. Mera information finns på Nordiska museets hemsida. 

 

Under hela sommaren pågår utställningen Odla staden på Naturhistoriska riksmuseet med bland 

annat bidans och visningskupa. Mera information finns på museets hemsida.   

 

 
Hoppas vi ses 31 augusti 

Styrelsen 

 

 

 

 
Nyhetsbrevet skickas till alla medlemmar inom Stockholms läns biodlardistrikt. Detta och tidigare nyhetsbreven 

finns att läsa på distriktets hemsida stockholm.biodlarna.se. Där lägger vi också ut information om kommande 

aktiviteter.  


