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Nu när hösten är här och bina är invintrade får 
vi passa på att njuta av alla vackra höstfärger 
naturen bjuder på. 
 

Vid styrelsemötet i oktober tog vi beslut om att Per blir den som medverkar vid 
HSB:s seniorkonferens (se nedan) och att vi även i år ska delta i trädgårdsmässan 
Nordiska trädgårdar. Angående LRF:s önskemål om medverkan vid ett 
arrangemang för skolungdomar på Berga Naturbruksgymnasium hjälpte vi till med 
kontaktuppgifter till biodlarföreningar på Södertörn. 
Besöket hos Sundbyberg och Spångaortens biodlareförening gav oss idén att 
ordna en föreläsningsserie under våren. Vi planerade att det ska vara stommen i 
vårens program. 

 

Inbjudan till 
Medlemskväll med Johann Lang 26 november 
Under kvällen får vi lyssna på Johan Lang. Johan berättar om sin upplevelse av 
biodling, pollinering, honung, biprodukter och som lärare i biodling. 
Johann Lang – verksam sedan 70-talet inom svensk hobby- och yrkesbiodling tar 
oss med på en spännande resa där han berättar om binas ovärderliga roll i 
ekosystemet. Till yrket är Johann Lang tecknare, fotograf, författare och 
studieledare. Johann berättar om biodlingens betydelse och förutsättningar i 
Sverige och Norden såväl som från resor till biodlare i andra länder. 
 
Tid: Vi börjar med kaffe 18.00. Själva programmet startar 18.30  
Plats: Gotlandsgatan 44. Synskadades Riksförbund. 
(T-bana eller buss 3 eller 4 till Skanstull) 
Anmälan senast 19 november på:  http://abiodlarna.se/johann.html (först till kvarn) 
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HSB:s Seniorkonferens 
I förra nyhetsbrevet berättade vi att HSB bett oss medverka på en konferens i 
november. I konferensen deltar representanter från HSB-föreningar från hela 
länet. Per har tagit på sig att medverka och berätta om bin och biodling. Per 
kommer då att rekommendera HSB-föreningar som nappar på att börja med 
biodling att vända sig till närmaste biodlarförening.  

 

Utbrott av amerikansk yngelröta 
Sedan förra nyhetsbrevet har ett utbrott av amerikansk yngelröta, i vår närhet, 
konstaterats i Tjursåker Enköpings kommun.   

 

Påminnelse  
Ni har väl inte glömt att en sammanställning av föreningens årsrapporter ska vara 
inlämnad till Förbundet senast 1 december. Ett lämpligt tillfälle för föreningen att 
samla in rapporterna är på årsmötet. 

 

Föreläsning på Konstfack 
Vi har fått tips om att det är en föreläsning om biodling i stockkupor på Konstfack 
i Stockholm den 30:e oktober. Det är kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan 
https://www.konstfack.se/Bruka/  (Superbiodling - från egoism till altruism genom slöjd) 
 

Kalendarium  
2019  
24 oktober Träff för föreningarnas ordförande, kassör och sekreterare 

Berörda har fått särskild inbjudan 
6 november Styrelsearbete fortsättning 

Organisationserbjudande från SV 
26 november Medlemskväll med kåseri av Johann Lang 
2020  
8 februari Distriktsårsmöte 

 

 
Hälsningar 
Styrelsen 
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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). 
 

 
 
 
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. 


