
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Tisdagsträff i maj 

 När: tisdag 28 maj 18:00 

 Var: Vi har en backup på plats, men ser gärna först om någon annan 

kan ta emot. Meddela ngn i styrelsen. 

 Tema: Slungning, honungshantering, ympning enligt 

ekobimetoden.   

Förutom temat ovan, så kommer vi bli informerade hur man förbereder 

sitt samhälle för att ta emot drottningceller som kommer att bli resultatet 

av kommande träff hemma hos Johan och Eva.  

 Lördagsträff i juni 

När: Lördag 29 juni kl.10.00 

Var: Johan Arén, Sportfiskevägen 10, 263 95 Farhult 

Tema: Drottningodling,”larvning i praktiken” 

Mer info kommer vad ni skall ta med, men det blir praktiska övningar 

och förhoppningsvis ett resultat att plocka med hem. 

 Sommarutflykten är ännu inte bestämd. 

Vi vill gärna på en hel/halvdagsutflykt även detta år, någon gång under 

juli, aug, eller sept. Har ni medlemmar några idéer, styrelsen mottager 

gärna tips om resmål. Förslag som finns är att besöka ngn 

parningsstation Ven eller Vendelsö kanske i Juli. Eller att besöka någon 

resmål i Urshult där det finns ängsfruktodlingar. 

Vaxinsamling 

Vi kommer att köra en gemensam vax och raminsamling, på samma sett som 

i höstas. Info om när vagnen ställs på plats i Hulta meddelas i ett mailutskick, 

men det blir troligen i slutet på mars. Ni som inte har mail måste meddela mig  

om ni är intresserade, så informerar jag er telefonledes (0706-174638).  

Vid pennan/Åsa Sjöblom sekreterare Kullabygdens biodlarförening 

 

    
Kullabygdens Biodlareförening utskick 2, 2019-03-13 

 

Välkommen till ett nytt biår tillsammans med 
Kullabygdens biodlareförening. 

 
Tack för fin uppslutning på Helgarödsgården för någon vecka sedan. 

Tisdagsträffarna kommer även i år att hållas sista tisdagen i månaden om 

inget annat bestäms. Ex träffen i april gör vi inte på Valborg utan veckan 

innan och juniträffen blir på en lördag.  

 

 Tisdagsträff i mars 

 När: tisdag 26 mars 18:00 

 Var: Heljarödsgården, Farhultsvägen 383, Farhult/ Norra Häljaröd  

 Tema: Bra start på 2019, friska och starka bin 

Hur gör du en våranalys? Vilka slutsatser kan man dra beroende på olika 

symtom som fukt på botten, mögel, utsotsproblematik. Hur undviker man 

detta? Hur mycket nedfall? Hur utvecklas samhället. Har du frågor runt 

drivfodring och foderdeg så ställ dem, någon i gruppen kan absolut 

svara. Den totala erfarenheten med alla i gruppen blir stor. Bättre att 

fråga och verka dum än att förbli ”dum” 

 

 Tisdagsträff i april 

 När: tisdag 23 april 18:00 

 Var: Kullasparris, Hässlebovägen 12-22, Jonstorp/Södåkra  

 Tema: Raps, avläggarbildning drönarramar.  
 

Önskar gruppen så ger Åsa en kort sammanfattnig av vad som odlas 

denna säsong, både grönsaker men även biväxter. Kanske blommar 

blodklövern redan?  

 


