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 I bigården just nu 
April har ansetts som den 
farligaste månaden för våra 
bin. Det är nu samhället har 
många yngel som skall hållas 
varma. Det går då åt mycket 
mat. Titta genom plasten under 
taket om ni kan se täckta 
matramar. Är det ca 15 grader 
kan man lyfta upp någon ram 
och kolla. Det bör finnas 

några ramar med minst 5 cm täckta matceller. Om inte får man försöka att mata 
samhället. Har man en hög botten med möjlighet att ställa in ett fat med 
flottörer och 50%-ig sockerlösning är det bra. I annat fall får man göra en kaka 
av sirap och socker, gärna florsocker, som man lägger ovanpå ramarna. 
 
Myrorna, stackmyran, utgör en stor fara för bina. De kan äta upp foder och bin 
på några dagar. Det gäller att hindra myrorna att ta sig in i kupan. Ett sätt är att 
lägga ett lager av byggplast som sticker ut ca 1 dm utanför bänken eller pallen 
som kupan står på. Ett annat sätt är att ställa benen i burkar med olja. 
Man kan behöva hjälpa bina att rensa ut döda bin som ligger på botten. Ett bra 
samhälle brukar klara det själva men lite hjälp skadar inte. Samhället behöver 
vatten nu så se till att det finns i närheten av kupan. 
 

Samordnarnas roller  
Det pågår ett arbete på Förbundet med att ta fram redovisning av de olika 
samordnarnas roller. Eftersom vi vid flera tillfällen fått frågor om vad som gäller 
finns numera ett preliminärt dokument på Förbundets hemsida (längst ner på 
sidan). Observera att det fortfarande är ett levande dokument som alltså kan 
komma att förändras något över tiden. 
https://www.biodlarna.se/medlemsservice/nedladdningsbara-trycksaker/ 
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Biets dag  

Den 20 maj firas biets dag, inte bara i Sverige utan i hela världen. Ordna gärna 
ett evenemang i er förening som informerar om bina och deras betydelse.
 

Stöld och skadegörelse  

För att få en uppfattning om hur stort problemet är i vårt distrikt är det bra att 

ni, förutom polisanmälan, fyller i vårt anmälningsformulär 

på www.abiodlarna.se   
 

Höstresa  
Söndagen den 4 september tar vi bussen till Uppland och tittar på bin. Mer info 
– se sista sidan. 

Distriktsordförandeträff  

Inför Riksförbundsmötet 2023 efterlyste valberedningen förslag på kandidater 
till Förbundsstyrelsen. Den nuvarande styrelsen har en tyngdpunkt i södra 
Sverige. Förslag på kandidater från distrikten i norr skulle förbättra den 
geografiska spridningen. Förslag lämnas till sekreterare@abiodlarna.se  
 
Det har gjorts en del förändringar på kansliet. Tidigare var redaktören för 
Bitidningen även Förbundets kommunikatör. Numera är Lena Grape Lilliehorn 
redaktör och Johanna Svensson kommunikatör. En vikarierande 
ekonomiansvarig avlastar Anette Irebro som nu är tillförordnad förbundschef. 
Vem som gör vad på kansliet hittar du här: 
https://www.biodlarna.se/kontakt/personal/ 
 
Önskemål framfördes om en sammanställning av alla tider och tidsfrister 
som gäller efterlystes.  

 
Årshjul med tidsfrister 

mailto:pgthunman@hotmail.com
http://www.abiodlarna.se/
mailto:sekreterare@abiodlarna.se
https://www.biodlarna.se/kontakt/personal/
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Trädgårdsmässan 2022  
Stort tack till alla funktionärer som åter gjorde vår monter till en stor framgång 
och entusiastiskt berättade för alla besökare om nöjet att vara biodlare. 
 

Årsmötesprotokoll  
Årsmötesprotokollet finns nu på Distriktets hemsida. 
 

Kalendarium  

2022  

2 maj 
Olika metoder för varroabekämpning. Fysiskt möte, kl 
18.30 – ca 21.00. Plats meddelas senare. Anmäl dig på 
www.abiodlarna.se  

5 maj 
Öppet möte för alla medlemmar 18.30-19.00 Anmäl dig 
på www.abiodlarna.se  så kommer en länk 

5 maj Styrelsemöte 19.00 

Flyttad till hösten Utbildningsseminarium, SBR 

28 augusti Vaxhantering & invintring 

September/oktober Distriktets godaste honung 

4 september Resa i Uppland till Morkarla och Årby rusthåll – mera 
info sist i nyhetsbrevet. 

Resan kostar 300 kr. I priset ingår lunch.  
Anmälan görs via e-post till Kristoffer Arvidsson 
kristoffer.arvidsson@interbus.se  
Sista anmälningsdag är 15 maj!  

15 september OKS-träff 

 
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  

http://www.abiodlarna.se/
http://www.abiodlarna.se/
mailto:kristoffer.arvidsson@interbus.se
https://stockholm.biodlarna.se/
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Välkommen på Biodlarresa till Uppland 4 september 2022 
 
I år blir det äntligen en biodlingsresa igen efter två års pandemiuppehåll! Den senaste resan, som 
gick av stapeln 2019, var en biodlingsresa till Lettland och Estland. Alla bussens 50 platser fylldes 
då.  
 
I en orolig värld återstartar Stockholms läns Biodlardistrikt reseverksamheten lite försiktigt med 
en inrikes dagsutflykt till Uppland!                      Resan 
är till för våra medlemmar, familjemedlemmar och juniormedlemmar. 
 
Årby Rusthåll 
Första stoppet blir på Årby Rusthålls biredskapsdepå i Skyttorp. Där får vi möta det trevliga och 
kunniga biodlarparet Fredrik & Anna. Dom har byggt upp en spännande verksamhet som 
exempelvis innefattar utbildning, honungsproduktion, produktion av bidrottningar och 
bisamhällen för försäljning, vaxhantering samt butik med kupor och en del annan utrustning för 
biodling. Fredrik & Anna har en avancerad vaxanläggning att beskåda.  
Hemsida: https://biredskapsdepan.se/ 
 
Österbybruks Herrgård 
En kort resa från biredskapsdepån i Skyttorp ligger Österbybruk.  
Där, i bruksmiljö med spännande historia, finns den vackra Österbybruks Herrgård med 
Wärdshuset Gammel Tammen beläget. Gammel Tammen serverar förstklassig mat och där ska vi 
äta vår lunch. Det finns också möjlighet att ta en liten promenad i Herrgårdsparken efter 
måltiden. I parken finns det såklart några bikupor!   
Hemsida: https://gammeltammen.se/ 
 
Morkarla Bigårdar 
Strax utanför Österbybruk ligger Morkarla Bigårdar som drivs av Johan och Monique Widingsjö. 
Deras verksamhet startades 2017 som hobbyverksamhet men bedrivs sedan december 2020 i 
företagsform. Antalet samhällen har växt kontinuerligt och företaget befinner sig i en 
expansionsfas. Monique är utbildad yrkesbiodlare med gesällbrev.  
Hemsida: https://morkarla-bigardar.se/ 
 
Reseprogram 4 september 
 
09.00 Avresa med buss från Stockholm Cityterminal  
10.30 Ankomst Årby Rusthålls biredskapsdepå i Skyttorp. 

Studiebesök, information från Anna & Fredrik samt ev. möjlighet till lite shopping. 
13.00 Avresa från Skyttorp 
13.15 Ankomst Österbybruk Herrgård / Wärdshuset Gammel Tammen. Lunchen serveras 

kl. 13.30. Bordsservering.  
14.30 Promenad i orangeriträdgården. Det finns bikupor där.  
15.00  Avresa från Österbybruks Herrgård.  
15.15 Ankomst Morkarla bigårdar.  

Studiebesök hos Monique och Johan.  
17.00 Avresa från Morkarla bigårdar mot Stockholm.  
18.30(ca-tid)  Ankomst Stockholm Cityterminal och resan avslutas.  
 

https://biredskapsdepan.se/
https://gammeltammen.se/
https://morkarla-bigardar.se/
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Övrig information 
Under resan från Stockholm finns det kaffe och te i bussen. 
Frallor serveras en liten stund innan vi anländer till Skyttorp.  
Under returresan från Morkarla bigårdar mot Stockholm serveras mineralvatten och frukt i 
bussen.  
 
Resan kostar 300 kr. I priset ingår lunch som subventioneras av Distriktet.  
Anmälan görs via e-post till Kristoffer Arvidsson kristoffer.arvidsson@interbus.se  
Sista anmälningsdag är 15 maj!  
Varmt välkommen!  

mailto:kristoffer.arvidsson@interbus.se

