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                               Cirkulär nr 4  2015 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

Länets bästa honung och Kurrebo  Så är det återigen dags för tävlingen Länets bästa 

honung även om det kanske blivit lite mindre skörd detta år. Hoppas att honungen hunnit 

kandera. Samtidigt som du är med i en tävling får du ju honungen bedömd. Skicka med 

Honungsbedömningskortet och fyll i rutan överst till höger. Tävlingsbidragen, högst ett per 

medlem, lämnas till resp. föreningsordförande senast söndagen den 20 sept. Bidraget består av 

2 st 700-gramsburkar från samma slungning. Som vanligt väljer juryn ut de tre bästa av de 

som fått full poäng. Dessa går vidare till finalen på Kurrebo söndagen den 27 sept. 

Finalisterna är då underrättade. Som extra sporre utlottas en Höö-parad drottning bland alla 

inlämnade godkända bidrag. Vid frågor kontakta Michael Johansson 073-389 12 17 eller Ulf 

Fransson 070-558 27 52. 

Till Kurrebo kommer också Jorge Zapico, lärare vid Linnéuniversitetet, Växjö. Han är också 

biodlare samt ingår i kollektivet Nybrukarna. Ämnet för föreläsningen är Odla din egen mat/ 

En hållbar livsstil.                                                                                                                  

Även i år blir det tävling om Bästa äppelkakan. Här kommer också att säljas närproducerade 

produkter bl.a. bröd och honung. Man kan också gå en informationstipsrunda. Lotteri. 

Utställning. Kaféet är öppet, och sist men inte minst: Dahlior i mängd!                        

Detaljerat program kommer på vår hemsida och är ett samarbete med Kurrebo och SV. 

Öppettid: Kl. 12-16. Välkomna!!      

 

Bihusesyn 2015:  I Bitidningen nr 4 i år bifogades foldern Bihusesyn, Egenkontroll 2015. I 

den finns den lagstiftning, som är mest aktuell när det gäller biodling, t ex producentansvar, 

livsmedelssäkerhet, bisjukdomslagen, behandlingsåtgärder samt uppställning. Här kan man 

alltså enkelt kontrollera de viktigaste lagkraven och är ett bra hjälpmedel för god 

kvalitetskontroll och för utveckling av sin biodling. För att få ut SBR:s etiketter måste du ha 

genomfört denna kontroll.     

Skolinformation: Har ni haft skolinformation under året? Blankett/ansökan finns på 

hemsidan under fliken Skolinformation och skall inlämnas senast den 30 september 2015 till 

Monika R Aspegren. Har du några frågor kontakta Monika 070-3276075 

monikaaspegren@hotmail.com Blanketten bifogas här också. 

Mat 2015. Hålls i Växjö den 10-12 september. Distriktet kommer inte att delta med något 

seminarium men är väl värt ett besök ändå!! http://www.matsmaland.se/aktivitet/mat2015/ 
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Biavel Har varit svårt att få drottningar parade. På Höö normalt 80%. I år ca 50%. Älmhults 

Bf har erhållit 7 drottningar, helsystrar, från Kristianstads Drottningsodlarklubb, KDK, och 

skall förvalta dem till nästa år.  De två bästa skickas sedan till Hanö som drönarmödrar. 

Ordförandekonferens 2015-10-17   Föreningarnas ordförande och ytterligare en 

funktionär inbjuds till en konferens på Korrö lördagen den 17 oktober 2015 kl. 09.30 – ca 

15.30. (Vi börjar med fika fr kl. 09.00.)  Då det är viktigt att alla föreningar har någon 

representant, får även annan intresserad medlem delta, om det är problem att skicka någon 

från styrelsen vid detta tillfälle. Varför inte bitillsynsmannen/kvinnan, då vi kommer att ha 

bihälsa som en punkt!?                

Under dagen kommer aktuell information inom Länsförbundet och inom SBR att tas upp. 

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.  

Vi tar också upp Länsstyrelsens arbete med registrering av biinnehav och hur vi kan förhindra 

smittspridning av bisjukdomar. Bitillsynsman Torbjörn S Erikson medverkar.               

Utbildning kommer att vara en punkt. Då gäller det information om utbildning av cirkelledare 

i biodling, SBR-SV, samt utbildning av styrelsemedlemmar med hjälp av SV. 

Vi kommer också att diskutera hur vi skall fira distriktets 100-årsjubileum. Glöm inte att ta 

med artiklar till vår skrift, som vi skall ge ut i samband med detta jubileum. Varje förening 

skriver något om de senaste 50 åren. Någon speciell händelse, om någon biodlare som betytt 

mycket under denna tid och/eller bara lite allmänt om medlemsantal, några bra eller dåliga 

år….  (Vi behöver få in materialet senast oktober månad). 

Protokoll som arkiverats kan kanske vara till hjälp. Kontakta i så fall Kronobergsarkivet:   

Per-Olof Andersson 0470-704270 Bifogar lista över de som finns i arkivet. 

Ta gärna med handlingar, så kan vi ombesörja att de arkiveras på Kronobergsarkivet. Ser ut 

som om det är ett bra tag sedan detta gjordes senast. Numera har Ljungby också ett bra arkiv. 

Det blir också information om bygden, dvs om Hästriket. Om det är något som ni gärna vill ta 

upp, är det bra om vi får veta det i förväg, så att vi kan förbereda frågan.  Anmälan senast den 

9 oktober. Bifogar mer ingående inbjudan! Välkomna! 

              

Nästa styrelsemöte är måndagen den 26 oktober. 

Efter en tuff sommar så har kanske bina fått en bra hjälp med fin ljungblomning, vilket gett 

förhoppningsvis bra med yngel och därmed bra med vinterbin. Vissa kvällar var det en 

fantastisk doft från bikuporna här i Björstorp! Hoppas att allt är bra med er och att vi ses 

antingen i Kurrebo eller på ordförandekonferensen, eller varför inte både och! 

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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