
 

Regler för föreningens bigård 

1. Föreningsbigården är placerad på av Bodens kommun arrenderad mark och 

förvaltas av styrelsen för Bodens biodlarförening.  
2. Föreningen betalar årligen arrende enligt avtal med Bodens kommun om 

lägenhetsarrende.  
3. Styrelsen utser årligen person som nyttjar bigården att vara ansvarig för skötseln 

av bigården. Detta ansvar rullas årligen bland de medlemmar som nyttjar 

bigården.  
4. Bigårdsansvarig ansvarar för skötseln av området. Detta omfattar slyröjning m m i 

samverkan med övriga som nyttjar bigården. 
5. Medlem som nyttjar bigården för sina bisamhällen godkänner dessa regler.  

6. Medlem i Bodens Biodlarförening äger rätt att i föreningsbigården placera ut högst 

två bisamhällen av den ras och typ medlemmen själv odlar.  
7. Medlem som önskar inneha mer än två bisamhällen i bigården gör skriftlig 

framställan till styrelsen. Medlem som beviljas denna framställan erlägger en avgift 

om 150 kr/samhälle/år till föreningen. Betalas enligt pkt 13.  
8. Bodens Biodlarförening äger rätt att inneha fler än 2 bisamhällen i bigården.  
9. Bikupa/or skall placeras intill varandra och på av bigårdsansvarig fastställda 

utplaceringsplatser inom området.  
10. Bikupan/kuporna får vara av vilken typ medlemmen själv önskar och bör vara 

välvårdade och snyggt målade. Området närmast bikupan, ca 5 meter, skall 

vårdas och hållas fritt från uppväxande sly. Ägaren av bikupan ansvarar för detta 

liksom borttransport av skräp. 
11. Bikuporna skall vara numrerade och namnmärkta på baksidan för att möjliggöra 

för bitillsyningsmannen att utföra hälsokontroll.  
12. Redskap, lådor och annan utrustning som biodlaren förvarar i bigården skall 

förvaras i lämpliga förvaringsutrymmen. Ansvar för denna utrustning åvilar 

respektive biodlare.  
13. Medlem som nyttjar bigården erlägger i årshyra 150 kr. Hyran skall vara betald 

senast den 1 maj. Bankgiro 741-2125  

14. Medlem som placerat samhälle i föreningsbigården är skyldig att vid längre 

frånvaro under sommaren vidtala lämplig person att tillse sina samhällen.  
15. Medlem som underlåter att följa gällande ordningsregler eller gällande 

bestämmelser för skötsel av bisamhällen skall kontaktas av styrelsen och/eller 

bitillsyningsman för beslut om lämpliga åtgärder.  
16. Medlem som inte följer de av styrelsen/bitillsyningsmannen givna direktiven 

förlorar rätten att disponera bigården för sina bisamhällen.  
17. Förslag till ändring av dessa regler inlämnas av enskild föreningsmedlem i form av 

motion till årsmötet, eller i form av proposition från styrelsen till årsmötet.  
18. Förändring av dessa regler beslutas av årsmöte.  
19. Reglerna anslås vid bigården och på biodlarföreningens hemsida. 
20. Ovanstående regler antagna 2016.  

 


