
  

Verksamheten 2017 i bilder



  

Besök av Norges Biröktarlag 30 oktober
Lägg märke till skoskydden



  

Årsmöte 12 november
Intressant historiskt föredrag av Marianne Lönn



  

Vaxlämningen 26 november



  

Julmarknad på Kringledammen 11 dec



  

Biblad, Hemsida och Facebook

   Hemsidan
   bibladet.com

https://www.facebook.com/

SodraInlandsbiodlare/

    

          Sluten Facebookgrupp
          Biodlare i Kungälv med omnejd

   

https://www.facebook.com/


  

Vinterkurs jan-feb
Tre tillfällen, ramar, lådor, salva och cerat 



  

Distriktets årsmöte 11 feb
Föreningen har 9 ombud, vi var många fler på plats, Yvonne var mötesordförande, några 

var där som besökare, två ingår i distriktsstyrelsen



  

Bi-smurfarna har flyttat till Fröknarna Bus
Nu är det betydligt fler som får tillfälle att träffa dom



  

Hämtning av rengjorda ramar 
Keiko kom med våra ramar dagen före vårmötet

Snöade under resan



  

De hämtade ramarna skall  
transporteras hem 



  

Vårmöte 6 mars
Inbjudne föredragshållaren var förhindrad pga snöoväder



  

KIS i semifinal Ale arena 17 mars
Vi var några biodlare på läktaren som såg tjejerna vinna



  

Extra årsmöte 3 april innan
Måndagsträffarna började med  VSH-info



  

Sommarkursen startade 4 april
Nybörjarkurs under säsongen, teori och praktik 



  

Trädgårdsdagar på Liseberg 11-14 maj



  

Måndagsträffarna fortsatte som 
vanligt till sista veckan i oktober



  

Avläggarkurs maj-juni
Fyra tillfällen, teori och praktik



  

Drottningodlarkurs i juni-juli
Sex tillfällen, teori och praktik, besök på Smörsund ingick



  

Sommarmöte 12 juni
Föredrag om biväxter av Kirsten Jensen, både ute och inne



  

Sommarträff 17 juli

Blandade aktiviteter 
 Poängpromenad

 Korvgrillning

 Stövelkastning

 Både nya och kända deltagare



  

Medverkade på Ängens dag i Kolebacka
Inbjudna av Naturskyddsföreningen för info om bin 



  

Måndagsträffarna fortsätter 
augusti- oktober



  

Hembygdsdagen i Dalen 27 augusti



  

Höstmötet 4 september
Föredrag om yngelröta av Krister Linnell



  

Skördefest hos trädgårdsföreningen 9 september



  

Kvarnens dag i Kareby 7 oktober
En trevlig dag men väldigt kallt och småregn 



  

Slungrummet



  

Förebygger fler inbrott
Galler från pizzerian, kodlås, nytt lås till slungrummet



  

Luftvärmepump installerad 



  

Verksamheten 2017 i bilder

Tack för uppmärksamheten 
på återseende nästa år om intresse finns
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