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Vid sista styrelsemötet före sommaruppehållet tog vi beslut om:  

▪ att köpa utrustning för att kunna göra webbsändningar,  

▪ att skjuta på den planerade utbildningen i det nya 
honungsbedömningsreglementet tills vi fått den nya utrustningen. En 
anledning till det är att honungsbedömnings kommittéerna kan välja att 
även i år använda sig av de gamla reglerna och  

▪ att göra ett extra utskick med uppmaning att besvara Prebens enkät 
angående vinterförluster eftersom den är viktigt underlag för 
Jordbruksverkets bihälsoarbete.  
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Det behövs fler som tar på sig att vara svärmjour 
Förbundets nyinrättade svärmtelefon gör det lättare, för den som fått en 
svärm i sin trädgård, att snabbt få kontakt med en svärmfångare. Hur det 
fungerar kan du läsa i bitidningen eller på vår hemsida 

https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/. 

 
För att den som ringer ska få snabb hjälp är det bra om alla föreningar har 
minst en svärmfångare ansluten till systemet. I vårt distrikt finns det 
svärmfångare anmälda i 7 av distriktets 18 föreningar, nämligen Danderyd -
Täby, Lidingö, Norrtäljeorten, Sollentuna, Stockholm, Södertörn, Vallentuna 
och Österåker. 
Föreningar som ännu inte anmält någon svärmfångare kan kontakta Maj-
Britt Järnvall, maj-britt.jarnvall@biodlarna.se tfn.0142 – 48 20 02 

 

 

Utbrott av amerikansk yngelröta 
Från Länsstyrelsen får vi information om utbrott av Amerikansk yngelröta i 
våra grannlän (Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och 
Gotlands län). Vi kommer att lägga in uppgift om dessa i nyhetsbreven och 
på hemsidan, 
Vårens första utbrott av amerikansk yngelröta har konstaterats i Ängsön, 
Västerås kommun. (Info från Lst 12/5). Därefter har inga utbrott 
rapporterats. 
 
Undvik att köpa bin utanför den egna föreningen så minskar risken 
smittspridning 
 

 
Höstens program 
Den pågående pandemin gör det svårt att planera höstens aktiviteter. 
Kommer det vara möjligt att ordna fysiska möten eller är det på Webben vi 
ska ses? Under tidig höst planerar vi en utbildning i det nya 
honungsbedömningsreglementet. Den vänder sig i första hand till dem som 
ingår i kommittéerna för honungsbedömning. 

https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/
mailto:maj-britt.jarnvall@biodlarna.se
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Kalendarium  

2020  

Tidpunkt 
inte bestämd 

Nytt honungsbedömningsreglemente 

Prel. tid 15 
sept. 

Honung och andra biprodukter 

Prel tid 15 
oktober 

Att vara mentor för nyblivna biodlare 

2021  

 Distriktsårsmöte 

17-18 april Riksförbundsmöte 

Vi i styrelsen önskar er en skön sommar mycket surr och en riklig 
honungsskörd. Vi tar nu ledigt fram till 6 augusti. Det betyder att det inte 
kommer ut något nyhetsbrev under juli. 

Styrelsen 

 

 

 

 
Sveriges Biodlares Riksförbund 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, ca. 1600 medlemmar.  
Styrelsen består av Ulla Huzell, Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg Rundquist, 
Joakim Kugelberg, Per Lundblad och Eden Cohen. En närmare presentation finns på 
hemsidan. 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida: 
stockholm.biodlarna.se  

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

