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Verksamhetsberättelse 2019 Mölndals Biodlarförening 
 
 
Styrelsen 
 Styrelsen har bestått av Börje Blomster ordförande, Katrin Walter vice ordförande, Lennart Svensson 

kassör, Katarina Olanders sekreterare, Jörgen Börjesson ledamot och Helene Kennedal suppleant  

Medlemmar  
 Antal medlemmar 2019-09-30  81 varav 16 familjemedlemmar fördelat på 32 kvinnor och 47 män. En 

ökning med 10 personer under året. Medlemsstrukturen har påtagligt och positivt förändrats de senaste 
åren främst genom att medelåldern gått ner och att fler barnfamiljer och kvinnor finns i föreningens olika 
sammanhang. 
 

Ekonomi 
 Till följd av ökat medlemsantal och ett förmånligt hyresavtal är ekonomin fortsatt god. Vi har under året 

fått erhållet ett bidrag på 10 000 kr öronmärkt för att bygga upp drottningodlingsverksamheten. 
 

Biodlaråret 2019 - ett prövningens år för många Biodlare i Mölndal 
 Vid bottenrengöring och fösrsta inspektion i febr/mars verkade tillståndet i kuporna vara relativt normalt, 

men när det var dags för rensflygning och yngelsättning visade det sig att många samhällen var svaga. Allt 
eftersom våren framskred inkom alltfler rapporter om förlorade eller ytterst försvagade samhällen med få 
bin som inte förmådde komma igång med yngelsättning trots att det fanns foder och drottning. Detta 
drabbade inte bara nybörjare utan också de mest erfarna biodlare. Maj månad var dessutom kall vilket 
innebar att bina hade svårt att hämta pollen och honung för bygga upp samhället under frukt- och 
maskrosblommen. Det viktiga hallondraget under första delen av juni uteblev nästan helt. Inom 
föreningen har honungsskörden generellt varit mycket liten och flera biodlare har inte skördat någon 
sommarhonung överhuvudtaget. Under sensommaren uppstod ett begränsat ljungdrag och de 
överlevande bisamhällena verkar återhämtat sig normalt. De som gjort avläggare under säsongen 
rapporterar att det i stort fungerat väl. 
Man kan fråga sig och spekulera om orsaken till förlusterna och den minimala honungsskörden. Det verkar 
åtminstone inte som om problemen berott på bristfällig bihälsa dvs varroa eller utsot, men kanske kan 
förklaringen hänga samman med föregående års sommartorka. Många växter förmådde inte blomma eller 
dog och det kan ha uppstått brist på pollen framåt hösten 2018 när bina skulle producera livskraftiga och 
övervintringsdugliga bin. Om inte bina under hösten inte lyckats bygga upp och fylla den sk fettkroppen 
tillräckligt kan de ha förbrukat sin energikälla redan på senvintern eller längre fram på våren. Bisamhället 
kan därför ha gått under eller varit mycket försvagat pga. brist på fett och viktiga näringsämnen och inte 
förmått att starta och bygga upp samhället med nya individer på vårkanten.  
Kanske får vi bättre och mer vetenskapliga förklaringar framöver, men vi kan dock med säkerhet 
konstatera att för många biodlare i vår förening har år 2019 varit ett prövningens år. 
 

Highlights  2019  kompletteras med ett bildspel 
 • Den nybildade drottningsodlingssekton har genomfört en gedigen utbildningsinsats med landets 

mset meriterade drottningodlingsexperter som föreläsare.  Åtskilliga frivilliga arbetstimmar har 
nedlagts på det renparningsområde som håller på att skapas.  

• Den för året nya trivselgruppen har blivit en succé och varit mycket aktiv och sett till att våra möten 
fungerat med fantastiskt fika och trivsel. 

• I samband med Sveriges biodlares Riksförbunds 100-årsjubileum anordnades ett besök på Mölndals 
hembygdsmuseum, där föreningen bevistade en utställning av äldre biutrustning och sedan fortsatte 
att fira med smörgåstårta och en nostalgisk bildvisning i Mölndals fina hembygdsgård. 

• I början av juni besöktes föreningen av Kungsbacka biodlarförening med bigårdbesök och trevligt 
utbyte av idéer och presentation av föreningarnas verksamhet.  

• Programgruppens arbete har resulterat i att vi kunnat inbjuda flera intressanta föreläsare, varav 
Åslög Dahls föreläsning om pollen måste framhållas. 

• Vi har fått tillgång till en kontorsplats på Långåkers hembygdsgård och en hyllsektion i det nya 
arkivet för att arkivera dokument äldre bitidningar och böcker. I lokalen finns numera även internet. 

• I samarbete med Mölndals kommun har ett antal uppställningsplatser för bikupor kunnat ordnas. 
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Programträffar 
 Det har hållits 8 programträffar.  Huvudaktiviteten på mötena har varit föredrag,  information, 

bigårdsbesök, men har också haft karaktären av informella medlemsmöten då så stor del av föreningens 
medlemmar varit närvarande. Besöksfrekvensen har varit mycket god i medeltal runt 30 deltagare och 
med som mest 45 personer då Kungsbacka BF besökte oss. 
Febr. 1. Berättelse om biodlarresa till Tanzania  
          2. ”Bottenrengöringsfest” i bigården Långåker.  
Mars: ”Min biodling och jag” Andrea Wallroth från Åsa om sitt spännande biodlarföretag 

April: Gunnar Franzén berättade fängslande om sitt biodlarliv och info om nya regler för smittzoner mm.. 
Maj: Björn Albinsson om sin väg mot ett biodlarföretag 
Juni: Besök av Kungsbacka BF 
Juni - augusti: Öppen bigård x4 med slungning och bigårdsbesök 
Sept: Firande av 100-års jubileum Sveriges biodlares riksförening 
Okt: Föreläsning om Pollen av Åslög Dahl 
 

Utflykter och externa arrangemang 
 • Juni: Föreningsutflykt till Honungsgården Tavlebord Orust – mycket uppskattat. 

• Ett antal biodlings konferenser i Västsverige som besöks av föreningens medlemmar. 
 

Bigården och Öppen bigård 
 Besök på bigården har gjorts vid i stort sett alla programträffar. Bigården en är en stor tillgång.  

Deltagare i bikurserna har även detta år gjort avläggare från de befintliga samhällena.  Juni - augusti: 
Öppen bigård med slungning och bigårdsbesök 
Mötena har fungerat som knytkalas och som ett utmärkt tillfälle för nybörjare att lära känna och knyta 
kontakt med erfarna biodlare och en informell fortsättningskurs för årets bikurselever. 
 

Visningskupor på Gunnebo Slott och Gödeberg mm 
 • Även denna sommar har föreningen haft ett bisamhälle och en visningsbikupa i Gunnebo slotts 

trädgårdar. 
• Föreningen har genom medlemmar skött bikupor på Riskulla verken.  
• Föreningen har fortsatt fungerat som stöd för personal i skötseln av 2 bisamhällen i ett 

arbetsmarknadsprojekt för Mölndals stad på Torrekullagården i Kållered. Som ersättning har 
föreningen kunna bedriva slungningskurser för nybörjare i gårdens utmärkta källarkök. 

• Föreningen har även haft visningskupa Gödebergs gårdsbutik i Lindome. 
 

Information 
Hemsida: 
 
 
Face- 
book: 
 
 
Före-
drag 
 
Bibliotek 
Arkiv 

• Hemsidan har knutits till SBR:s plattform under året fungerat väl genom infogruppens försorg. Den 
gamla sidan är nedstängd, 
 

• FB-sidan ”Mölndals biodlarförening” har också tjänstgjort som effektiv kontaktyta. 
• Den interna FB-sidan ”Blomster & Bin” har fungerat som stöd- och informationskanal särskilt för 

nybörjare. 
 

• Föreningens ordförande har hållit ett 20 tal föredrag för olika sammanhang bl.a. på Jönköpings 
biodlardistrikts 100-årsjubileum.  

 
• Föreningen har under året fått ett stort antal årgångar bitidningar och en del litteratur att förvalta från 

Gunnar Franzén och från dödsbona efter Ernst Fredriksson, Ingemar Andreasson och Arne Karlsson 
 

Utbildning 
Biodlar-
kurser: 
 
 

• Bikurs: april – juni hölls nybörjarkurs med 13 deltagare i regi av Studieförbundet vuxenskolan. 
Uppföljning av kursen har dels skett genom facebooksida och dels på sommarträffar i bigården. 7 av 
13 deltagare har efter kursen  startat egen biodling. 
Huvudledare har varit Börje Blomster med assistans av Lennart Sekander, Lennart Svensson och 
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Kurs i 
drottning-
odling 
 
Faddrar 

Katarina Olanders. 
• Informell fortsättningskurs har genomförts under  juni– augusti vid 4 tillfällen med 

föreningsmedlemmar inbjudna. Samma ledare - se rubrik bigård. 
• Drottningsodlingskurs enligt ovan och larvdag juni hemma hos ledaren Björn Albinsson. Deltagarna 

fick som överraskning varsin oparad drottning med sig hem.  
• Fortsatt fadderverksamhet för nya biodlare med uppföljning på FB. 

  
Utlottning av bidrottning 
 Det har funnits en gammal tradition i föreningen att lotta ut en bidrottning på årsmötet, vilken 

återupptogs jubileumsåret 2013, villkoret för att få delta är att man lämnat in sin årsrapport. 
 
Styrelsen för Mölndals biodlarförening  
 
 

 
 
 
Verksamhetsplan 2020 

• Fortsatt regelbunden programverksamhet med teman och medlemsmedverkan  
• Fortsätta att träffas i bigården 1 g/v under den intensivaste bisäsongen – informell kallelse kan tex ske 

genom SMS. 
• I samarrangemang med Kållereds hembygdsförening orda aktivitet på hembygdsgården. 
• Ingå i arbetsgrupp för utbyggnad av Långåkers hembygdsgård med bl.a. snickarverkstad. 
• Arbeta för att skapa möjlighet för vaxsmältning och tvättning av ramar i föreningens regi 
• Anordna gemensamma utflykter till annan biodlarförening mm t.ex. till Alingsås BF 
• Anordna biodlarkurs under vårtermin och försommar med uppföljning med träffar i bigården på 

sommaren.  
• Drottningodlingskurs i januari och våren 2020. 
• Fortsatt strävan att skapa ett renavelsområde och att placera ett avelsbisamhälle på Långåker, varifrån 

medlemmar ska kunna hämta odlingsmaterial. 
• Fadderverksamhet för nya biodlare kombinerat med uppföljning på Facebooksidan ”Blomster & Bin”. 
• Dialog med kommunen om uppställningsplatser för nybörjare 
• Dialog med Torrekulla arbetsmarknadsprogram om utökat samarbete och möjlighet att använda deras 

lokaler för slungning. 
• Fortsatt uppställning av visningkupa Gunnebo slott och Gödeberg tillsammans med mer infomaterial. 
• Informationsverksamhet i olika sammanhang exempelvis i sociala medier och med utveckling av hemsida.  
• Fortsatt aktiva FB:sidor 
• Fortsatt programgrupp 
• PR-avdelning 
• Ordna bibliotek och tillskapa en arkivgrupp 
• Tillskapa en aktivitetsgrupp för tillfälliga arrangemang som tex barn- och familjeaktiveter som 

vaxljustillverkning och julfest 
• Kvalsterbehandling gemensamt på bigården 

 


