
Nyhetsbrev nr 2 2020 

Hej medlemmar i Norrbottens biodlardistrikt!  

Som ett sätt att sprida information från styrelsen kommer ett nyhetsbrev ut kvartalsvis. 

Nyhetsbrevet skickas ut till samtliga medlemmar och publiceras även på distriktets hemsida. 

Styrelsen består av Fredrik Backlund (Ordförande), Marina Strandahl (Vice ordförande), Mats 

Andersson (Kassör), Robert Sandberg (Sekreterare), Anna Petersdotter och Linus Värdling 

(ledamöter) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sommar och sol 

Efter en något kall vår kom en värmebölja som varat länge, och med den ordentlig fart på 

binas verksamhet. För många av oss innebär det mycket att göra för att hänga med i 

svängarna, i form av inspektioner och olika åtgärder. Inte minst att följa upp och hantera 

Varroa har blivit en allt vanligare aktivitet. Men förhoppningsvis uppnår vi bisamhällen som 

växer sig starka och mår bra, och har en fin honungsskörd att se fram emot.   

 

Utbildning 

Utbildning i praktiska moment kring drottningsodling pågår, där Gunnar Jonsson delar med 

sig av sina erfarenheter. Förhoppningen är att deltagarna efter utbildningen ska kunna driva 

och stödja drottningsodling i sin förening. 

 

Svärmtelefon 

SBR har skickat ut information om svärmfångare och svärmtelefon. Då allmänheten kan 

uppfatta svärmar som en olägenhet är det viktigt att svärmar snabbt kan tas omhand, och 

med det upprätthålla ett gott anseende för biodlingen gentemot allmänheten, vilket är 

viktigt för alla som sysslar med biodling. 

De personer som önskar registrera sig som svärmfångare kan meddela  maj-

britt.jarnvall@biodlarna.se, på kansliet. Hon kan även ge information om vem/vilka som 

finns noterade som svärmfångare i ett visst område. Det som är viktigt, är att man har ett 

mobilnummer registrerat i medlemssystemet då detta inte fungerar med fasta 

telefonnummer. Förslagsvis har varje föreningen en intern diskussion om hur svärmar ska 

hanteras och av vem, innan ni kontaktar kansliet.  
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Styrelsearbetet 

Styrelsen söker en adjungerad ledamot fram till nästa årsmöte, då Inger Johansson har valt 

att inte fortsätta sitt uppdrag. Vi ser gärna att någon från Boden eller Gällivare  vill delta i 

styrelsen, för att på så sätt ha så många föreningar som möjligt representerade. Hör av er till 

Fredrik Backlund om ni är intresserade. 

 

Höstträff 

Det blir som bekant ingen Sommarträff på grund av Corona-situationen. I styrelsen har vi 

därför diskuterat att anordna en Höstträff, där vi bland annat kunde genomföra 

honungsprovning utifrån årets skörd, intressanta föreläsningar, med mera. Vi återkommer 

när vi vet om det är möjligt att anordna. Hör gärna av er med förslag på aktiviteter. 

 

Vi önskar er en fortsatt fin sommar god honungsskörd!  

Styrelsen,  

via ordförande Fredrik Backlund 

 

   

 


