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Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Studieresan 2015. Ca 25 personer deltog i vår studieresa lördagen den 30 maj.  Gerts 

Buss, Älmhult samlade upp resenärerna utefter 23:an till Växjö. Första målet var Bimuséet i 

Älghult. Regnet hängde i luften. För säkerhets skull hade man dukat upp förmiddagskaffet i 

ett tält utanför. Efter en mycket intressant rundvandring i muséet, mötte Veine Jernemalm, 

Högsby biodlarförening upp och var sedan vår lokale guide på förmiddagen. Nästa stopp var 

hos Hauges Konstglas, där Leif Hauge visade hur han gav gamla flaskor och burkar nytt liv 

som vackra hantverksföremål. Många tog tillfället i akt och inköpte fina presenter. Sedan bar 

det av till Högsby Bf där vi blev väl mottagna av fler från föreningen. Tyvärr regnade det en 

hel del nu, men vi fick i alla fall med hjälp av paraply titta ner i drottningodlingskupan samt 

höra om hur de arbetar i föreningen. Det smakade nu gott med lite fika, som intogs i Staby, 

där föreningen har slungningsrum och samlingslokal. Nu hade regnet upphört och vi kunde gå 

ut och se deras informationskupa. Vi tackade för en mycket trevlig och intressant förmiddag 

och fortsatte så till Aboda klint där vi intog deras hemlagade helgbuffé.  Mätta och belåtna bar 

det iväg till Läckeby och storbiodlaren Anders Wizping. Solen sken och Anders berättade 

med entusiasm om sin biodling och om sin produktionsanläggning, som han även visade oss 

och det gav exempel på flera egna lösningar. Han hade just skattat rapshonungen, och skörden 

var bra så här långt. Vi tackade för den mycket intressanta visningen, och så påbörjades 

hemresan, där en del klurigheter löstes som tidsfördriv. Ett stopp gjordes på Korrö 

Hantverksgård, där en god macka inmundigades. Här var det också tid för utdelning av 

lotteriets vinster. När vi steg av, kunde vi se tillbaka på en trevlig och givande dag. 

Växjöortens Bf 100 år. På självaste nationaldagen firade Växjöorten sina 100 år. En av 

sommarens skönaste dagar. Många hade samlats för att fira. Föreningen fick ta emot flera 

gåvor och lyckönskningar. Här serverades god saffransgryta, som kocken tillagade. Man 

kunde pröva lyckan i ett lotteri. Ordföranden berättade lite om föreningens historia. Därefter 

framförde Marita Delvert SBR:s gratulationer samt berättade om hur man kan använda 

honung i matlagningen. Man visade också halmkupor och berättade om hur det gick till att 

använda dem. En mycket trevlig dag, och vi önskar föreningen god fortsättning med sitt fina 

arbete! 

Topplistkupan. Den 4 juli samlades ett 20-tal personer i Rataryd hos David Berta, för att 

lära sig om biodling med hjälp av topplistkupan. Det var Patrick Sellman som höll i kursen. 

Denna varma dag var det skönt att sitta inne i ladan, där det fläktade lite grand, och lyssna till 

Patricks info om detta sätt att bedriva en enkel biodling på binas villkor. Bina bygger alltså 

fritt sina vaxkakor utefter lister. Här behövs förutom en topplistkupa endast en kökskniv, en 

gåsfjäder, en sil, en tioliters spann med lock samt en sprayflaska. Säkert ett alternativ om man 

vill ha bin för pollinering samt honung för husbehov. Sedan fick vi vara med om när David 

förde över ett bisamhälle från en vanlig kupa med trådade ramar till en topplistkupa. David 

bjöd också på fika och god hemlagad soppa. Vatten gick också åt denna varma sommardag! 

En intressant och tänkvärd dag.  

                                                           Var god vänd! 



Medlemsregistret. Nu skall det finnas en person i varje förening, som kan ta ut egna 

medlemslistor samt göra ev ändringar. Varje medlem kan ju också gå in och ändra sitt eget t 

ex om man bytt e-postadress. Viktigt att var och en kontrollerar att uppgiften är rätt. Har ni 

några frågor kontakta Anette på tfn 0142-482003 eller mig, Karin Persson 0730-651967, så 

skall vi försöka hjälpa till.  I skrivande stund har Biodlarna Kronoberg 515 medlemmar! 

Biodlarna Kronoberg 100 år 2016. Påminner om att 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! 

Länets bästa honung 2015. Trots att det ser ut att bli ett ganska dåligt honungsår, 

hoppas vi att kunna genomföra tävlingen som vanligt. Inlämning sker till bedömning senast 

den 20 september till resp föreningsordförande. Efter bedömningen kontaktas de tre som går 

vidare till finalen i Kurrebo söndagen den 27 september, och här får de besökande rösta fram 

segraren. Mer info om tävlingen finns på hemsidan under Länets bästa honung 2015 och 

skickas här med som bilaga. Mer om aktiviteterna på Kurrebo kommer senare. 

Bihälsa. Tyvärr har det dykt upp många fall av amerikansk yngelröta i östra delen av 

Kronoberg, nämligen distrikten Tingsryd och Uppvidinge, denna sommar. Kanske beror det 

på att bina har varit lite nedsatta och därmed varit mer mottagliga? Viktigt att vi rapporterar 

uppställningsplatser samt följer regler och förordningar, när det gäller flytt av bin m m. 

Önskvärt är att varje förening har ett möte med sin/sina bitillsynsmän/kvinnor, så att aktuell 

och viktig information kommer ut till medlemmarna. Blir antagligen en punkt på höstens 

ordförandekonferens också.  

Avel. Intresset är stort för lokal parningsstation, och det har parats många drottningar ute på 

Höö i sommar, även av föreningar utanför vårt förbund.  

Mat 2015. Påminner om Mat 2015, som hålls i Växjö den 10-12 september. Ev kommer 

Biodlarna Kronoberg att medverka.  

Nästa styrelsemöte är den 25 augusti 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/ 
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