
                                 Cirkulär nr 2  2015 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Vårupptakten 2015. Ca 60 personer deltog i vårupptakten lördagen den 14 mars i 

Alvesta. På fm berättade Bert Thrybom, Smögen, först om arvsgången hos bina och om 

arbetet med att få fram drottningar som ger trevliga bin och samtidigt är motståndskraftiga 

mot sjukdomar.  Han redogjorde  också om sina försök med bin, VSH-bin, vilka har en ärftlig 

egenskap, så att de kan identifiera puppor, där det finns fertila varroakvalster. Bina avtäcker 

cellen och drar ut puppan med kvalster varvid båda dör. Efter lunch berättade  Martin 

Nehmann, Yxkullsund, om hur bina kommunicerar och också om sina egna intressanta 

iakttagelser av bina hemma i sin observationskupa! Denna dag genomfördes i samarbete med 

Länsstyrelsen. 

Riksförbundsmötet 2015 Årets RFM var i år förlagt till anrika Sundbyholms slott den 

18-19 april. 59 ombud samt ett antal övriga medlemmar deltog. Representanter för  

Kronoberg var Monica R Aspegren och Karin Persson. Mötet inleddes med att 

kommundirektör Pär Eriksson hälsade oss välkomna och berättade lite historik fram till 

dagens Eskilstuna, från industristad till kunskapsstad. Han avlutade med att visa ett foto från 

Biodlarmötet i Eskilstuna 1931, där samtliga närvarande var fotograferade tillsammans med 

Bikungen Hjalmar Larsson. Detta inspirerade till att ett foto skulle tas även i år 2015. 

Eskilstunas biodlarförening redogjorde sedan om sitt lokala projekt ”Skolveckor”, som gav 

oss lite tips om hur vi kan jobba tillsammans med skolorna. En trevlig liten film visades, där 

vi fick följa vägen från Mantorp till Skänninge samt göra ett besök i de nya lokalerna. Sedan 

öppnade Marita Delvert årets RFM. Rune Stensby ledde förhandlingarna. Här följer några 

punkter från mötet: 

 Fortsätta att göra några tidningsnummer tillsammans med Biodlingsföretagarna 

 Antalet ombud till distriktet beräknas efter medlemsantalet den 30 sept. samma år som 

årsmötet i föreningen äger rum. 

 Antalet ombud till RFM beräknas efter antalet medlemmar den 31 dec året innan 

riksförbundsmötet. 

 26 juli 2019 firar SBR 100 år. Ett förslag på program läggs fram 2017. 

 Förbundsstyrelsen skall arbeta fram ett pressmeddelande som belyser problematiken 

med klippning och dikesröjning i parker, trädgårdar och vägkanter, vilket resulterar i 

minskning av pollinerande insekter. 

 11-13 mars 2016 utställning, föreläsningar och stadrundturer i Malmö. Ett 

samarbetsprojekt med danska och svenska biodlarorganisationerna samt universitet. 

Webbsida i maj: www.beecome2016.com 

 Höstkonferens blir kanske vårkonferens, ev ingen ordförandekonf. 

 Styrelsen omvaldes. Numera inga suppleanter. Åke Hansson lämnar styrelsen. 

 Valberedningen består av distrikten Jämtland, Jönköping, Kalmar norra, Kalmar södra 

och Kronoberg. Jönköping sammankallande. 

 En studie om neonikotinoidernas inverkan kommer att publiceras av Nature och kan 

sedan läsas på SBR:s hemsida.  

Förutom förhandlingarna berättade Kjell Bolmgren om Bikalendern- klimatförändringens 

effekter för biodling. Se www.slu.se. Sedan hade Martin Lindell uppkoppling med Jytte 

Guteland, som arbetar i EU-parlamentet. Här togs bl.a upp ursprungsmärkning, djurhälsa och 

kemikalielagstiftning.  

                                                Var god vänd! 

http://www.slu.se/


Under dagarna fanns informations- och diskussionstorg med olika teman. Monica Selling 

redogjorde för utbildningskommitténs arbete och om distriktens viktiga roll i utbildningen av 

nya och nuvarande utbildare men även om förbundets roll.  På lördagskvällen fick vi veta 

mycket om slottets historia.  ”Carl Mikael Bellman”- en biodlare framförde sånger till luta 

och även detta år utdelades hedersutmärkelser.  

  

                                                             

 

Länets studieresa lördagen den 30 maj 2015   

Här kommer programmet för årets studieresa.  

 

 

Anmälan är bindande och görs senast den 4 maj till resp. ordförande, som i sin tur meddelar 

Karin Persson karin.persson@ljungby.nu eller tel. 0730-651967!! Kostnad 600 kr/person. Här 

ingår mat och inträden. Ange ev önskemål om speciell kost. Inbetalning görs senast den 18 

maj till Kronobergs Läns Biodlarförbund bg 5846-0056 . Skriv ditt namn och märk med 

”Studieresa”.  Några frågor? Ring Leif Olofsson 070-6103435  

Varmt välkomna ombord! Hoppas att vi även i år får bussen full!  

Biodlarna Kronoberg 100 år 2016. Styrelsen önskar att varje förening skickar några 

glimtar om vad som skett i föreningen under de senaste 50 åren samt om någon/något som 

betytt mycket för föreningen. Gärna foton!! Vi behöver dem senast oktober månad! 

UtbildningsBigården Utbildningsansvariga i distrikt och förening kommer att bli kallade 

till möten i höst och i vår.  Min biodling, en arbetsbok för cirkelledare resp deltagare, där man 

använder antingen Boken om biodling eller Bin till nytta och nöje, är klara och kan inköpas 

inom ett par veckor från Bibutiken. Yngelrum 1 kommer att följas upp samt utvidgas till tio 

ramar, så att det motsvarar 2 år. Beräknas klart i september. Frågor? Ring 0730-651967 eller 

skicka ett mail karin.persson@ljungby.nu 

Nästa styrelsemöte är den 6 maj 2015 

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/ 

06.30 Avresa Älmhult ICA-Kvantum. 
06.40 Avresa Liatorp- "Linkans". 
06.50 Avresa Eneryda infart. 
07.05 Avresa "Gottåsa-krysset".  Väg 126/ 23. 
07.30 Avresa Växjö Samarkand. 
08.30-09.30 Besök Bimuséet Älghult. Fika. 
09.45-10.45 Besök Hauges Konstglas, Kulltorp, Åseda. 
11.15-13.15 Besök Högsby Biodlarförening. Fika. 
13.30-14.30  Lunch på Aboda klint.  www.abodacafe.com 
15.15-16.15 Besök hos biodlaren Anders Wisping, Läckeby 
17.45-18.45 Besök Korrö hantverksgård. Fika.  www.korro.se 
19.15 Avstigning Växjö Samarkand 
20.15 Avstigning Älmhult ICA-Kvantum 
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