
Välkomna på sommarmöte
söndag 29 augusti kl. 11-15 på Lilla Komperöd i Ucklum

Det var så länge sedan vi kunde träffas på riktigt. Nu längtar vi efter ett riktigt biodlarmöte
med aktiviteter, utbyte av tips och tricks och många goda samtal…

Aktiviteter

Honung!
● Här kan vi diskutera och bedöma honungens kvalité med hjälp av det nya reglementet.

OBS, vi gör ingen officiell honungsbedömning! Den utförs endast genom
lokalföreningarnas kommittéer.

● Vill du mäta vattenhalten i din honung? Ta med en burk.
● Vill du kolla eller kalibrera din refraktometer?
● Samtal om ympning.
● Får vi alla smaka på din honung? Glöm inte etiketten så vi vet var den kommer ifrån.

Skriv även vad det varit för drag om du vet det.

Idémarknad: ge och ta!
● Alla biodlare sitter inne med goda idéer för biodlingen. De flesta är alldeles för

blygsamma och tror inte att deras tips kan vara värda att dela. Men vi vet att det är just
de konkreta små och stora lösningarna som är så uppskattade och leder till utbyte och
samtal.

● Hittills har vi fått in: Solvaxsmältare, skatteregler, mätning av vingindex för att
bestämma biras, Södra Inlands bok Honungsrecept (går även att köpa på
sommarmötet), dekorativa bihus, mm.

● Har du ett tips? Då vill vi att du tar med dig ditt tips och demonstrerar för oss andra!
Skriv i din anmälan vad du vill visa. Vill du bolla lite först? Kontakta någon i
styrelsen.

Gör salva
● Gör salva och cerat enligt enklaste recept.
● Få och ge tips på förfinade produkter.



Fröbytardag
● Ta med fröer, sticklingar, växter som du vill byta. Skriv på påsen eller en etikett:

sortnamnet eller en kort beskrivning av växten, ditt namn, datum.

På gång i närheten
● Grannfastigheten Kolms trädgård har öppet för besökare

https://www.tradgardssverige.org/tradgardar/kolms-tradgard/
● Carlssons biodling är återförsäljare för Töreboda. Om önskemål finns kan butiken

öppnas.

Praktiskt
Förtäring: Enkel förtäring ordnas. Ange i anmälan om du har allergier.
Parkering: finns alldeles nära
Sittmöjligheter: Mötet är utomhus. Ta gärna med picknickfilt eller en enkel campingstol.
Övrigt: Skulle det ösregna finns det en lokal för 25 personer och några ställen där man kan stå
under tak.

Deltagaravgift: Ett bidrag på 50 kr betalas in i samband med anmälan. Förtäring,
ingredienser för salvtillverkning, hyra av toaletter... ingår i avgiften. Distriktet står för
överskjutande kostnader. Swish 123 584 2927. Bankgiro 5850-5884.
Märk inbetalningen med "Sommarmöte".

Anmälan: Senast 11 juli på https://forms.gle/P82ZEyXNe7hoAze49

Adress: Carlssons biodling, Lilla Komperöd 202, 444 94 Ucklum.

Vägbeskrivning: Om du kommer från Göteborgshållet kör E6 till Stora Högamotet, avfart
90, kör därefter mot Ucklum i ca 9 km, tag av mot Västerlanda, kör 4 km och du är framme!
Om du kommer från Uddevallahållet kör E6 till Stenungsundsmotet, avfart 91, kör mot
Ucklum, efter 2 km, tag vänster när du kommer fram till gamla E6, kör ca 3 km, tag av mot
Västerlanda, kör 4 km och du är framme!

Och Covid?
Vi vet inte hur läget kommer att vara om två månader men utgår ifrån att vi kommer att kunna
genomföra dagen. Årets sommarmöte äger rum i det fria med goda möjligheter att sprida ut
sig i området. Vi tar in anmälningar och om det fortfarande gäller max antal deltagare så
gäller först till kvarn.
Två veckor före mötet får alla anmälda ett mejl med aktuell information.

Har du frågor om mötet är du välkommen att kontakta kerstin.namuth@gmail.com eller
ann-britt@carlssonsbi.se.

Sommarmötet anordnas av Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
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