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Styrelsens decembermöte togs till stor del upp av förberedelser inför 
årsmötet. Därutöver beslutade vi att delta i Nordiska Trädgårdar i mars 2021 
som med stor sannolikhet blir en digital mässa, samt skissade på en enkät till 
föreningarna. 

 
Distriktsårsmötet 
Distriktsårsmötet kommer, som vi berättade i förra nyhetsbrevet att 
genomföras 6 februari. Det är nu klart att det blir ett webbmöte med Zoom. 
Mötet kommer att webbsändas så alla medlemmar ska kunna ta del av det. 
Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan senast två veckor 
före mötet. Kallelse kommer att mailas till ombuden. 

 
25 år med honungsbihälsa 19 december 
Jordbruksverket sänder 19 december, via Zoom, ett föredrag om bihälsa och 
biodling med varroa. Föredragshållare är Preben Kristiansen. 
Anmälan: senast 18 dec klockan 12.00  
Tid: 19 december mellan 13 – 15  
Plats: Zoom 
Mer information och anmälningslänk hittar du här: 
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https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/kurser-och-
seminarier/kurskalender/arkiv/2020-12-07-25-ar-med-honungsbihalsa 

 

Så här gör vi 
Ibland får vi in tips från förening som vi vill sprida så att fler kan använda sig 
av dem. Vi har till exempel tidigare berättat om Lidingöföreningens 
Varroatåg som består av Myrsyrepilen med avgång i augusti och Oxalsyre-
Expressen i december. 
Här kommer ett tips från Sollentunaföreningen: 
En medlem i föreningen frågade i sin närbutik vad de gör med sockerpåsar 
som gått sönder. Resultatet blev att det nu finns en låda på butikens lager 
som är märkt bisocker, som han tömmer en gång i veckan. Det blir mer 
socker än han själv kan göra av med så han delar med sig till flera i 
föreningen. 
 
Vi vill gärna ha flera tips som vi kan publicera under den här rubriken. Hör 
av er till någon i distriktsstyrelsen till exempel ordforande@abiodlarna.se.  

 
Inför julen  
Ett recept på en lättgjord senap med honung 
1 dl vispgrädde, 1 dl Colmans senapspulver och 2 msk mjuk honung.  
Rör ihop senapspulver med vispgrädden. Rör i honungen. Smaksätt med 
strimlat skal och pressad saft av ½ lime, apelsin eller citron. Häll upp i en 
burk. Låt stå i kylen någon timme. 

 

Kalendarium  
2020  
19 december 25 år med honungsbihälsa 
2021  
6 februari Distriktsårsmöte  
17–18 april Riksförbundsmöte 

Styrelsen önskar er alla God Jul och ett Gott Nytt År 
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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  


