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 En solig höstdag på Farsta Gård firade vi SBR:s hundraårsjubileum 

 
Bakad av Brot Stockholm 

med kaffe och tårta. Folkmusikgruppen Stockholms 
Spelmansgille underhöll med både sång och musik. 
Några tog sig en svängom i gruset. Lasse Hellander 
höll föredrag om Biodling förr och nu. Maj talade om 
drönarlarver som en del av framtidens protein. Den 
som ville kunde spela på chokladhjulet smaka på 
honung från olika blommor eller lära sig mer om olika 
kuptyper. För barnen fanns fiskdamm.  

 
Styrelsejobbet är nu igång efter sommaren. Vi hade ett första höstmöte 22 
augusti och ett andra 5 september. Det var mycket att ta tag i.  
Biodling har ju blivit lite inne. Både HSB och LRF har hört av sig om medverkan vid 
olika arrangemang. LRF:s önskemål gäller en aktivitet för skolungdomar på Berga 
Naturbruksgymnasium den 22 september.  
På dagordningen stod som vanligt kommande aktiviteter, i första hand program 
för det som ska hända under hösten och planering för våren.  
Vi hade också besök av Vivianne Boman som ingår i Förbundsstyrelsen och 
ersätter Lasse Hellander som vår kontaktperson. 
Stockholmsdistriktet ska inför Riksförbundsmötet 2021 utse en representant till 
den grupp som ska utse valberedning. Vi utsåg Per Thunman till detta uppdrag. 

 

Varroatåget – En lyckad aktivitet 
Lidingö Biodlareförening har i år erbjudit gratis varroabehandlig. Aktiviteten kallas 
Varroatåget och går till så att medlemmar som anmäler intresse får besök av 
representanter för föreningen, och i år även föreningens bitillsyningsman Franz 
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Fischer. Samhällena undersöktes och behandlades med myrsyra på vettexduk. 
Tåget startade 09:30 och var klart 15:00.  
Nästa avgång för tåget blir i november/december med oxalsyrebehandling. 
11 bigårdar besöktes, 32 samhällen varroabehandlades och kontrollerades. 
Samtliga samhällen fick godkänt, några få samhällen var ganska kraftigt angripna 
av Varroa med tydliga tecken på DWV samt några fick en rekommendation att 
byta ut gammalt vax.  

 

Ny bilagstiftning 
Näringsdepartement håller i en översyn av lagstiftningen på 
djurhälsoområdet. I den kommer bestämmelser som rör bihälsa att 
ingå. Självklart är det viktigt för oss alla att lagstiftningen blir så bra som 
möjligt.  
Föreningarnas bihälsosamordnare och ordförande har fått ett mail med 
frågor där svaren är tänkta att vara underlag för Bihälsokommitténs 
arbete.  
 
Vi i styrelsen kommer att följa vad som händer på området och om vi 
ser behov göra inspel. 

 

OKS-träff 24 oktober 
Den årliga träffen för föreningarnas ordförande, kassörer och 
sekreterare äger i år rum 24 oktober. Ett syfte med träffen är att ge 
möjlighet till erfarenhetsutbyte. På programmet står bland annat ett 
samtal om vision 2020 för Distriktet, att tre föreningar berättar från sin 
verksamhet och att Vivianne Boman presenterar sig. Hon ingår i 

Förbundsstyrelsen och är vår nya kontaktperson. 

 

Årsrapporten 
En sammanställning av årsrapporterna ska vara inlämnad till Förbundet senast 1 
december. Ett lämpligt tillfälle för föreningen att samla in rapporterna är på 
årsmötet. 
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Det är mycket viktigt att alla lämnar årsrapport, även de som för tillfället inte har 
några bin ska lämna rapport. Uppgifterna i rapporten påverkar hur mycket EU-
bidrag Sverige får och är underlag för kunskaper om vad som påverkar bihälsa och 
vinteröverlevnad.  
Observera att endast föreningens sammanställning blir offentlig. Underlaget som 
ligger till grund för den ska förstöras så snart sammanställningen är gjord. 
Blankett finns i Bitidningens septembernummer och på Biodlarnas hemsida. 

 

Avel och drottningodlingsseminariet 22/5 2 
Till vårt seminarium om drottningodling i Nacka kom drygt 40 personer.  
Per Thunman berättade om avel och att man genom selektion kan få fram bin 
med önskade egenskaper. Han berättade vidare om drottningodling i allmänhet 
och beskrev sedan en metod som lämpar sig för den småskaliga biodlaren. Det 
räcker med ett samhälle för att få fram 10-15 drottningar. Samhället störs inte 
och producerar honung normalt.  
Efter en bensträckare med kaffe och tilltugg fick deltagarna tillfälle att dela med 
sig av sina egna erfarenheter och ställa frågor. 

 

Besök hos Sunbyberg- och Spångaortens biodlareförening 
Eden och Ulla representerade styrelsen vid ett föreningsmöte hos Sundbyberg- 
och Spångaortens biodlareförening. Föreningen har sin bigård på Eggeby gård. I 
bigårdens 10 kupor var det full rulle. Det kan man säga att det även var under den 
trevliga kaffestund som följde på bigårdsbesöket. Stämningen var god och alla 
bidrog med erfarenheter och synpunkter. Flera kom med idéer och önskemål som 
kommer att påverka vilka aktiviteter distriktet kommer att bjuda in till under 
våren. 
 
Det är viktigt för oss i styrelsen att ha kontakt med föreningar och medlemmar. Vi 
hoppas därför på inbjudningar till flera föreningar.  

 

Utbrott av Amerikansk yngelröta 
Sedan juni har det bara konstaterats två utbrott av amerikansk yngelröta i vår 
närhet, ett i Håbo kommun och ett i Södra Åsunda, båda i Uppsala län Det är alltså 
i närheten av tidigare utbrott. 
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Påminnelse 
Motioner till föreningsårsmötet ska vara inkomna till föreningens styrelse senast 
30 september. 

Kalendarium  
2019  
30 september Motioner till föreningsårsmötet ska vara inkomna till 

föreningens styrelse.  
23 oktober Styrelsearbete grund 

Organisationserbjudande från SV, se bilaga 
24 oktober Träff för föreningarnas ordförande. Kassör och sekreterare 

Berörda kommer att få särskild inbjudan 
6 november Styrelsearbete fortsättning 

Organisationserbjudande från SV, se bilaga 

26 november Medlemskväll med kåseri av Johann Lang 
1 december Motioner till föreningsårsmötet ska vara inkomna till 

föreningens styrelse.  
2020  

8 februari Distriktsårsmöte 
 

 
Hälsningar 
Styrelsen 
 
 
 
 

 

För 100 år sedan bildades Sveriges Biodlares Riksförbund i och 
med att Sveriges Allmänna Biodlarförening (bildad 1897) gick 
samman med Sveriges Biodlareförening (bildad 1911). 
 

 

 

 

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. 

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

