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                       Cirkulär nr 5  2013 

 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 
 

Ordförande konferens lördagen den 19 oktober kl. 09.00-ca 16.00 i Agunnaryds Bygdegård. Se 

tidigare cirkulär och inbjudan.  

 

Föreläsning om Bihälsa och invintring 31 augusti i Ingelstad. 24 personer från Kronoberg deltog. 

Mötet hölls av Alf Sjöberg, som berättade om vad man bör tänka på vid invintring av sina bin för att 

få god överlevnad. Större delen av föredraget handlade om olika bisjukdomar och om hur man 

förebygger resp behandlar dessa. En trevlig och informativ dag. 

 

Levande lärande-Bonde för en dag ägde rum på Ingelstadgymnasiet tisdagen den 18 september 

kl.  9-15. Över 400 mellanstadieelever var anmälda. Växjöortens Bf och Hästriket Bf hade två 

montrar där eleverna kunde se på levande bin, smaka honung, även nyslungad, samt få information 

om binas liv och vikten av biet som pollinatör. Eleverna och medföljande vuxna visade jättestort 

intresse! En lite kylig men mycket trevlig dag, där solen också tittade fram lite grand. 

 

Äpplets och honungens dag  i Kurrebo söndagen den 29 september 

Stark frost nattetid men dahliorna i Kurrebo klarade sig och återigen var det en helt underbar dag 

med de vackraste höstfärger i naturen. 19 medlemmar hade lämnat in bidrag till Länets bästa 

honung. 138 röster inlämnades på de tre bidragen som gått till final. Segrare blev Karin Bellenby, 

Hästrikets Bf. Det var hennes andra inteckning i vandringspriset! Övriga pristagare var Thomas 

Karlsson, Hästrikets Bf och Kjell Salomonsson, Agunnaryd Bf. Krister Emilsson, Hästrikets Bf 

hade också lämnat in till tävlingen och blev den lycklige vinnaren av ett presentkort på en Höö-

parad drottning. Här skedde som vanligt mustning på gammalt vis, försäljning av frukt, honung, 

plantor, smycken m.m. och förstås försäljning av dahlieknölar.  Biodlare och trädgårdsmästare Bo 

Lindahl höll mycket intressant föreläsning om pollineringens betydelse för frukten, om beskärning 

samt gav tips om växter som är nyttiga för bin och andra pollinerande insekter. I tävlingen godaste 

äppelkakan gick segern till Marita Ludvigsson, Växjö. Övriga som fick pris var Helena Karlsson, 

Tyskland och Vanessa Hjelm, Väckelsång. 

 

Styrelsemöte 

Distriktet har styrelsemöte måndagen den 28 oktober. Efter detta möte kommer en sammanfattning 

av ordförandekonferensen samt mer info om bl.a. distriktets årsmöte och vårens program att skickas 

ut. Distriktets årsmöte är prel. planerat till söndagen den 9 februari 2013 

 

Årsmöten mm 

Föreningarnas årsmöte hålls under november månad. Varje föreningsordförande har erhållit 

medlemslistor och PM inför årsmötet.  

Lägg märke till att medlemsavgiften 2014 måste betalas senast den 30 november. Betalas den in 

senare för man inte automatiskt jan/febr-numret av Bitidningen! Nästa nummer blir 

marsnumret. Om man vill beställa jan/febr-numret blir det till en expeditionskostnad på 25 kr.  

Påminn nya medlemmar, som skaffat bin, att de måste anmäla uppställningsplats till Länsstyrelsen.  

                                                         v.g.v 

 



Skolinformation 

Har ni haft skolinformation under året? Blankett finns på hemsidan och skall lämnas in senast den 

30 november. Har du några frågor om detta kontakta Uno Andersson 0372-40584, 070-2974034, 

uno.and@hotmail.com 

 

Årsrapporten 2013 

Denna blankett finns i Bitidningen nr 9 och lämnas till resp. ordförande senast den 31 oktober 2013. 

Låt oss bli bättre på att rapportera!  

 

Honungsbedömning 

Varje förening måste ordna med honungsbedömning. Mer info finns på följande länk. 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/34/1/  Honungsbedömningsprotokoll finns i Bitidningen 

nr 9. För godkänt honungsprov måste Bihusesyn vara genomförd (Bitidningen nr 4) 

 

Föreläsning Från bikupa till honungsburk kommer att ske på Ingelstadsgymnasiet den 16 

november och på Flottiljvägen 18, Kalmar den 17 november. Bifogar inbjudan. 

 

Utbildningskupan 

I Bitidningen nr 4 skrev Peder Lilja och berättade om tankarna med ett nytt utbildningsprogram. 

Mer info ges på ordförandekonferensen. I samverkan med SV kommer ett upptaktsmöte att hållas i 

Alvesta den 16 november. Se kommande bitidning.  

 

Hemsidan 

Har försökt att bli vän med den, så glöm inte att gå in och titta där lite då och då! Bra också om du 

har för vana att gå in på SBR:s sidor förstås! 

 

Hälsningar från styrelsen 

genom 

Karin Persson 

 

 

 

 

Tel 0372-55004  Mobil 0730-651967  epost karin.persson@ljungby.nu   

 Hemsida  http://www.biodlarnakronoberg.se 
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