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Årets sista styrelsemöte ägnades till stor del åt att planera årsmötet och det 
påföljande öppna huset. Två motioner har kommit in, en handlar om 
bihusesyn och den andra om bitillsyn. Innehållet i vårens föreläsningsserie 
diskuterades också liksom en del praktiska frågor. Eftersom det var årets sista 
möte lyxade vi till det lite. Det hölls på ”Café En Halv Trappa Ner” och den 
vanliga ost- och skinkmackan var utbytt mot en landgång med julsmaker. 

Rationell biodling 
I november sände Biodlarna en webbutbildning med rubriken Rationell 
biodling. I samband med det ställde man i utsikt att den eventuellt skulle 
läggas ut på hemsidan. Lennart Johansson, utbildningsansvarig på SBR, har nu 
informerat om att den inte kommer att läggas ut ännu eftersom man 
överväger att göra lite småjusteringar. Av informationen framgår också att 
kursen kommer att sändas en gång till någon gång på nyåret och att man 
återkommer med uppgift om tid och plats. 

Friska bin 
Länsstyrelsen arrangerar kurs för vana biodlare 
”Kursen är till för biodlare som vill lära sig mer om bihälsa. För att kunna 
tillgodogöra dig utbildningen är det bra om du varit biodlare i två säsonger. 
Under dagen får du bland annat information om vilka sjukdomar och 
skadegörare som kan drabba honungsbin, och hur du känner igen och 
förebygger dem. Vi tar även upp vilka skyldigheter du har som biodlare och 
vilka regler som du ska hålla dig till. Bitillsynsansvarig på Länsstyrelsen 
informerar om bitillsyn, vad som gäller för dig som biodlare och var du hittar 
aktuell information.” 
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NÄR: Samma kurs hålls vid två tillfällen. 
12 feb kl. 13.00–16.00 i Norrtälje och 13 feb kl. 9.00–12.00 i Södertälje 
VAR: Folkets hus i Norrtälje och Scandic Skogshöjd i Södertälje 
KOSTNAD: Kostnaden är 300 kr + moms, fika ingår. 
 
Läs mer och anmäl dig till kursen i Norrtälje här: 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2019-12-11-friska-bin-norrtalje.html  

Läs mer och anmäl dig till kursen i Södertälje här: 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2019-12-11-friska-bin-sodertalje.html  

Efterfest – Baltikumresan 
Tisdagen den 19 november samlades drygt 40 av distriktet medlemmar för att 
titta på bilder från distriktsresan till Lettland och Estland i våras. Kristoffer, vår 
chaufför, visade egna och andras bilder och övriga berättade om sina minnen 
från resan. Förutom detta bjöds på kaffe/te med smörgåsar och frukt. 
Kvällen slutade med en diskussion om kommande resmål där en fyradagars 
resa till Litauen önskades. Kristoffer undersöker alternativ. 

     Varroatåget har avgått igen 
I september berättade vi om Lidingös Varroatåg, MyrsyraPilen. Nu har även 
OxalsyraExpressen avgått till 13 bigårdar och 32 bisamhällen behandlades. 
Turen tog fem timmar. 
Vill din förening ha tips på hur ni kan komma igång med ett eget Varroatåg? 
Hör av er till bihalsa@abiodlarna.se eller ring Pelle på 072-560 15 01.  
 
Viktigt att alla som inte redan oxalsyrabehandlat sina samhällen gör det. Om 
ni inte vet hur ni skall göra bör ni kontakta er styrelse. 

Så ska staden sprida bin över hela Stockholm 
Mitt i Stockholm har publicerat en artikel om hur man ska hjälpa insekterna 
att spridas och överleva i Stockholm. Läs här: 
https://mitti.se/nyheter/staden-sprida-stockholm/ 

    Honungsbedömning 
För att få köpa SBRs etikett till honungsburkarna skall honungen godkännas av 
den lokala honungsbedömningskommitten. Det nuvarande reglementet 
kommer under 2020 att ändras. Mer info kommer." 
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Påminnelse 
Du har väl inte glömt: 

 att skicka årsrapporten till föreningen, 
 att betala medlemsavgiften. 

Du som är föreningens registeransvarige har väl inte glömt: 
 att lägga in valrapporten i medlemsregistret. 

  
Kalendarium 

2020  
8 februari Distriktsårsmöte med öppet hus 
12 februari Friska bin, Norrtälje. Arrangör länsstyrelsen Sthlm 
13 februari Friska bin, Södertälje. Arrangör länsstyrelsen Sthlm 
17 mars Föreläsningstillfälle* 
23 april Föreläsningstillfälle* 
19 maj Föreläsningstillfälle* 
15 september Föreläsningstillfälle* 
15 oktober Föreläsningstillfälle* 
2021  
17–18 april Riksförbundsmöte 

*datum för den utlovade föreläsningsserien är spikade. Vilka ämnen som 
kommer att avhandlas vid de olika tillfällena återkommer vi till men föreslår 
att ni redan nu gör en notering i kalendern. 

 

 
God Jul och Gott Nytt År! 
Styrelsen 

 

 

 

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

SBR består av enskilda medlemmar anslutna till biodlarföreningar. Föreningarna är 
sammanslutna till distrikt (25 st.) För närvarande finns det drygt 270 biodlarföreningar med 
drygt 15 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet finns 18 föreningar med sammanlagt 1559 
medlemmar. Distriktsstyrelsen består av Ulla Huzell ordf, Per Thunman vice ordf, Thomas 
Ullman sekr, Maj Östberg Rundquist webbansv, Joakim Kugelberg kassör, Per Lundblad och 
Eden Cohen.  
 

(Detta och tidigare nyhetsbrev finns att läsa på distriktets hemsida:  https://stockholm.biodlarna.se/nyhetsbrev/ )   


