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I bigården just nu 
Nu är det inte mycket man kan göra för 
bina än att se till att de inte utsätts för 
störningar. Vill man veta om de lever kan 
man lyssna på dem. Tag en plastslang, 
10-12mm diameter längd ca 1 meter. 
Sätt ena änden i örat och stoppa in den 
andra ca en decimeter i flustret. Lever  

 bina hörs ett svagt surrande. Minns dock att faran för död finns fram till april. 
 

Årsmötet 2022  
Årsmötet för 2022 genomfördes 5 februari. 16 av våra 18 föreningar var 
representerade av sammanlagt 51 ombud. Det betyder att två föreningar avstod 
från möjligheten att påverka.  
Med hänsyn till pandemin var mötet, liksom förra året, digitalt. 
 
Till ny ledamot i styrelsen valdes Johan Jarbrant, fyllnadsval på ett år. Johan 
ersätter Eden som bett att få att bli entledigad. På hemsidan finns en 
presentation av Johan. 
 
Mötet beslutade dessutom bland annat att årsavgiften till Distriktet även 2023 
skall vara oförändrat 70 kr för fullbetalande medlem, 10 kr för familjemedlem 
och 0 kr för juniormedlem samt att Distriktet ska söka medlemskap i Svenska 
Bin. Om ett distrikt är medlem blir samtliga föreningars medlemmar utan 
kostnad. 
 
Så snart årsmötesprotokollet föreligger kommer det att läggas ut på Distriktets 
hemsida. 

 

https://stockholm.biodlarna.se/exempelsida/
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Distriktsresor  
Distriktet arrangerade en uppskattad, intressant och fullmatad biodlarresa till 
Baltikum 2019 och vi trodde att det skulle vara möjligt att fortsätta vår tradition 
att resa tillsammans. Så har det inte blivit med tanke på pandemin. Men nu finns 
det planer på att anordna en biodlarresa till Litauen i månadsskiftet april-maj 
2023. Programmet kommer att finnas färdigt i höst med möjlighet att anmäla sig 
under senhösten. Vi återkommer med ytterligare information! 
 
Tre år utan någon biodlarresa känns tråkigt och vi funderar på om det är möjligt 
att göra en dagsutflykt eller en resa med en övernattning under sensommaren. 
Vad finns i Sverige som du som biodlare längtar efter att besöka? Maila alla dina 
tips till Maj i styrelsen så får vi se om vi kan åka någonstans tillsammans redan i 
sommar: webbansvarig@abiodlarna.se 

 

Träff med nya ledamöter i föreningarnas styrelser  

17mars  
Tanken med träffen är att vi vill gratulera till utnämningen, få möjlighet att talas 
vid och lära känna varandra och samtidigt ha lite trevligt. Vi kommer att 
informera om sådant vi tycker det är bra att känna till som styrelseledamot. 
 
Personliga inbjudningar har gått ut till berörda. Kontakta 
ordforande@abiodlarna.se  om du är ny i en förenings styrelse men inte fått 
någon inbjudan. 
 

Öppet möte  
Nu är det dags för ett nytt Öppet möte. Före vårt styrelsemöte 3 mars är alla 
medlemmar välkomna att logga in för att träffa styrelsen. Kanske är det något 
du undrar över eller vill framföra till styrelsen. I så fall är du välkommen mellan 
kl. 18-18.30. Gå in på abiodlarna.se och anmäl att du vill delta så får du en länk 
på mailen.  
 

Nordiska Trädgårdar 2022, 31 mars - 1 april  
Till stor glädje blir det äntligen dags igen för Trädgårdsmässan. Som tidigare år 
före pandemin deltar Distriktet med en stor monter där vi visar olika typer av 
bikupor, har frågesport och honungsprovning mm. Vi behöver många biodlare i 
montern som informerar om biodlingens glädjeämnen och gärna rekryterar nya 
biodlare. Som vanligt bjuder vi på lunch och du får också en vacker biodlartröja. 
Största nöjet ligger dock i att få berätta om sina erfarenheter som biodlare för 
de många som vill börja. Anmäl dig som funktionär på www.abiodlarna.se       
 

mailto:webbansvarig@abiodlarna.se
mailto:ordforande@abiodlarna.se
http://www.abiodlarna.se/
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Trädgårdsdagar på Skansen  
Vi har fått erbjudande om att vara med på Skansens Trädgårdsdagar. Det är en 
nysatsning som äger rum 30 april – 1maj, 7 – 8 maj, 14 – 15 maj och 21 – 22 
maj.  
 
Vi tycker det är ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om bin, pollineringens 
betydelse, honung, och biodling. Dessutom att sälja honung och andra 
biprodukter samt värva nya medlemmar.  
 
En förfrågan om medverkan har gått ut till föreningarnas styrelser. Vare sig din 
förening valt att delta eller ej tror vi det kan vara trevligt att besöka Skansen 
någon av helgerna.  
 
Trädgårdsdagarna centreras runt anrika Skogaholms herrgård och intilliggande 
trädgårdar. Herrgårdens gårdsplan blir centrum för handel med marknadsstånd 
och utställare. Här blandas försäljning med medverkande intresseorganisationer 
som inspirerar gästerna och bjuder in till intressanta samtal. Dessutom finns en 
scen där olika ämnen och talare löser av varandra under de fyra helgerna. 
 

Pollineringsveckan 14 - 22 maj 2022  
Föreningen Pollinera Sverige – ett nätverk för samarbete, kunskapsspridning 
och utveckling kring pollinering - anordnar för femte året i rad en 
pollineringsvecka den 14 - 22 maj. 
 
Under veckan är många olika aktörer engagerade: 

• Utställningen SURR landar på Naturhistoriska Riksmuseet den 14 maj. 

• World Bee Day infaller den 20 maj och hyllar alla honungsbin och biodlare. 

• Den biologiska mångfaldens dag infaller den 22 maj med olika aktiviteter. 
 
Vad kan ni göra i föreningarna i Stockholmsdistriktet för att informera om 
pollinering, biodling och biologisk mångfald? 
Det finns några nya rapporter som kan tjäna som inspiration: 
• Sveriges bivänligaste kommun 2021 från Naturskyddsföreningen. Kan 

hämtas här: bivanlig-kommun-2021.pdf (naturskyddsforeningen.se) 

• Konkurrens mellan honungsbin och vilda bin från Lunds universitet. Kan 
hämtas här: Bikonkurrens 

Läs mer på 
https://pollinerasverige.se och https://www.bee-life.eu/ 

  

https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2021/06/24145748/bivanlig-kommun-2021.pdf
https://www.cec.lu.se/sv/sites/cec.lu.se.sv/files/2022-01/Web%20%20Konkurrens%20cec%20nr%206.pdf
https://pollinerasverige.se/
https://www.bee-life.eu/
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Tema vax den 28 augusti  
Vi planerar en heldag kring bivax. Vi vet att biodlare är ett kreativt släkte som 
ständigt utvecklar och förbättrar olika metoder och hjälpmedel. Vi tänker oss 
både en workshop och en eller flera föreläsningar. Vi kommer också att bjuda in 
de redskapsföretag som finns inom distriktet som kan visa vilken utrustning 
som finns att köpa. 
 

• Vill du presentera din metod för smältning, rengöring, prägling etcetera för 
oss andra som inspiration? 

• Har du tips på föreläsare som kan ämnet vax? 
Hör av dig till Maj webbansvarig@abiodlarna.se 

 
Plats: Eggeby gård på det vackra Järvafältet. 
 

Kalendarium  

2022  

3 mars Öppet möte 

3 mars Styrelsemöte 

17 mars Möte med nya styrelseledamöter 

31 mars-4 april Trädgårdsmässa 

28 eller 29 maj Utbildningsseminarium, SBR 

28 augusti Vaxhantering 

September/oktober Distriktets godaste honung 

15 sept prel OKS 

 
 
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 över 17 000 medlemmar. I stockholmsdistriktet finns 18 föreningar 
med sammanlagt, drygt 1 700 medlemmar.  
Styrelsen består av Ulla Huzell, Per Thunman, Thomas Ullman, Maj Östberg Rundquist, Per 
Lundblad, Johan Jarbrant och Albin Ibbing. En närmare presentation finns på hemsidan. 

Detta och tidigare nyhetsbreven finns att läsa på distriktets hemsida:  

Biodlarna Stockholmsdistriktet  

mailto:webbansvarig@abiodlarna.se
https://stockholm.biodlarna.se/

