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                               Cirkulär nr 3  2013  

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

Studieresan till Ven 2013-06-01  Lördagen den 1 juni var det dags för den årliga 

studieresan, som i år gick till Ven. Bussen, fylld med 52 glada biodlare, stannade först till på Joels 

vax i Munka Ljungby. Här bjöds på fika och vi fick höra berättelsen om företagets historia. Många 

passade förstås också på att inhandla diverse material för sin biodling. På bussen såldes lotter.   

Nere i Landskrona hamn möttes vi av Harriet Larsson, föreståndare för parningsstationen på Ven. 

Efter en skön båtfärd transporterades vi med traktorkärra till Nämndemannagården. Här delades vi 

in i två grupper. Kerstin berättade om den gamla gårdens historia. Harriet tog hand om andra 

halvan och vi fick se och höra om parningsstationen samt bl.a. vad man bör tänka på när man 

skickar en drottning dit. Så skiftade vi förstås. De fick som ett litet bevis på vår uppskattning ta 

emot en plansch om Bina och deras liv. Den kommer säkert att göra sig fint vid deras 

utställningsobjekt, som har med biodling att göra. Nöjda for vi så tillbaka till Landskrona.   

Nu smakade det gott med mat på hotell Öresund. Här var det också dragning på lotteriet. Bertil 

Johansson blev den lycklige vinnaren till drottningen!   

Så var det dags för hemresa med vår unge duktige chaufför efter en trevlig dag i Skåneland!  Lite 

mer text och foton kommer att finnas på hemsidan.  

  

Ordförandekonferens 2013-10-12   Föreningarnas ordförande och ytterligare en funktionär 

inbjuds till en konferens i Agunnaryds bygdegård lördagen den 12 oktober 2013 kl. 09.30 –15.00. 

Här kommer att tas upp aktuell information inom Länsförbundet och inom SBR. Varje förening 

berättar lite om sina aktiviteter från året som gått. Framför gärna förslag på föredrag och annat som 

ni önskar få hjälp med från distriktet och från SBR.   
För att lära känna bygden lite mer i Kronobergs län har vi tänkt att låta denna konferens alternera. 

Först ut blir alltså Agunnaryd. Vi får här veta lite om IKEA´s historia och om Agunnaryd. 

Detaljerat program kommer senare.   

Nybliven biodlare?    Kom ihåg att du då måste anmäla biinnehav och uppgift om 

stadigvarande uppställningsplats för bisamhällen. Om du inte redan gjort det, gör det snarast! På 

nedanstående länk får du mera information och även anmälningsblankett. Här finns också uppgift 

om vilken som är din bitillsyningsman. http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-

ochlandsbygd/djurhallning/biodling/Pages/index.aspx  

Filmen Inte bara honung    När Folkets bio, Växjö fyllde 40 år visades denna film. Bertil  

Johansson inledde visningen med att berätta bl.a. lite om vår biodling här i Sverige. Dagen till ära 

delades det ut honungsburkar med speciella etiketter. Denna sevärda dokumentär visas nu  i Åseda 

den 19 juni kl. 19.00  http://www.folketshusaseda.se/biofilm/inte-bara-honung/                           
Vi hoppas kunna ordna med en visning i höst.    

                                            Var god vänd!           
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Ingelstadgymnasiet som utbildningscentrum för biodling  

Vi har haft möten med Ingelstadgymnasiet tillsammans med distrikten Blekinge och Södra Kalmar 

angående start av biodlingskurs 100 p på gymnasienivå. Förhoppning om att det kan bli verklighet 

läsåret 2014-15.  

Samtidigt fortsätter kurserna för biodlare i samarbete med Hushållningssällskapet. Som tidigare 

meddelats blir nästa föreläsning inom rationell biodling den 31 augusti resp. 1 september med Alf 

Sjöberg under tema Bihälsa och invintring. Föreläsningen i Kronoberg blir på Ingelstadgymnasiet 

matsal och den i Kalmar blir på Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar - just "granne" 

med Kalmar flygplats terminal.  

Seminariet är kostnadsfritt och finansieras av EU och Svenska staten i Landsbygdsprogr.  

Lunch och fika debiteras med 200 kr inkl. moms, bindande anmälan.  

E-post info.h@hushallningssallskapet.se eller ring 0480-156 70.  Ange 

ditt namn, adress, tel.nr. och e-post. Senast den 22 augusti.  

Hemsida: www.hushallningssallskapet.se/h    Inbjudan bifogas. Välkommen!  

                     
                     

Länets bästa honung  
Äpplets och honungens dag är som vanligt på Kurrebo söndagen den 29 september.  Då är det 

också final i tävlingen Länets bästa honung. Mer information om inlämning av bidrag osv får ni i 

nästa cirkulär.  

  

Jorden & Skogen i stan  
Den 18 september kommer mellanstadiebarn att få kunskap om jord o skog!  

Det är en satsning från LRF som pågått under flera år på olika håll i landet. Nu genomför LRF 

Sydost arrangemanget för första gången och förlägger det bl.a. till Ingelstadgymnasiet. Syftet är att 

väcka intresse för de gröna näringarna och att öka konsumentkunskapen hos framtidens 

konsumenter. Vi kommer förstås att delta som utställare där, och passa på att informera om bin och 

deras betydelse. Växjöortens bf har lovat att ta hand om detta.  

  

Ny drottning?  
De som önskar köpa drottningar kontaktar ordförande i respektive lokalförening.  

  

Hälsningar från styrelsen  genom   

Karin Persson  

Tel 0372-550 04 Mobil 0730-651967  epost karin.persson@ljungby.nu                                 

Hemsida  http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/361/1/  
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