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                               Cirkulär nr 2  2016 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

Vårupptakten 2016 Lördagen den 19 mars var det dags för vårupptakten i IOGT/NTO:s lokal, 

Vattentorget, Växjö. 60-talet personer deltog. Dagen inleddes med att Victoria Bassani, Vellinge 

tog oss med in på En resa i honungens smakrike. Vi följde honungens väg från kupa till burk. Bl.a. 

om vikten av bra kvalitet på vår honung samt om hur vi uppfattar olika smaker. Därefter fick vi alla 

smaka på 4 olika honungsprov och analysera. Intressanta diskussioner följde, och vi blev verkligen 

införstådda i att honung smakar inte bara honung! Efter middagen på Fyra krogar tog Valle 

Johansson, Västervik över och berättade på ett intressant och trevligt sätt om hur han bedriver enkel 

biodling med 80-talet samhällen. Han tog också upp vikten av att vi ser till att byta ut gammalt vax i 

yngelrummet för att få friska bin. Vi bjöds också på lite dragspelsmusik!! Vid em-fikat var det så 

dags för utdelning av lotterivinsterna. Därefter avslutades dagen, och föreläsarna fick ta emot varsin 

blomma som tack. 

Beecome 2016 i Malmö 11-13 mars. Ca 10-talet medlemmar från vårt distrikt besökte denna 

mässa. Det var många intressanta föreläsningar från ätbara insekter till mjödprovning, men förstås 

också biodling för en hållbar framtid, om VSH-bin, om pollinatörer, varroabekämpning, hur vi når 

ut till skolorna, offentlig trädgårdsplanering….och även ett stort antal utställare, både svenska och 

utländska. Där var det mesta från traditionella kupor till Bienenkugel- en rund bikupa, biprodukter, 

skyddskläder, honungsslungor och -pressar…. På lördagskvällen var det kongressmiddag med god 

mat, trevlig underhållning samt möjlighet att träffa andra biodlare från både när och fjärran. Det 

anordnades också utflykter. Vi var ett tiotal, som besökte Tobias Olofsson och Alejandra Vásques i 

deras laboratorium i Lund. Vi fick också information om deras arbete med att få fram sin sårsalva, 

som än så länge är ämnad att användas inom djurvård, och som  innehåller levande 

mjölksyrabakterier. 

SLU, SBR och Biodlingsföretagarna hade verkligen fått ihop ett mycket väl fungerande och 

intressant program. 2017 är det dags för Apimondia i Istanbul. Filmer från invigningen samt 

paneldebatten finns på SBR:s hemsida. http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/25/1/      

Behörighetsutbildning för cirkelledare i biodling lördagen den 9 april 2016 Ca 30 

personer deltog. Dagen inleddes med att Ola Sennerhed, SV välkomnade och berättade lite om SV:s 

arbete. Efter att deltagarna presenterat sig kort för varandra, föreläste Magnus Ljung, SLU, om vad 

man skall tänka på när man har cirklar och kurser. Detta var mycket uppskattat. Efter maten 

informerade Lotta Fabricius Kristiansen om det nya kursmaterialet Mina första år som biodlare, 

som delades ut till kursdeltagarna. Karin berättade också om Utbildningskommitténs arbete och 

program. Vår förhoppning är att det skall vara ett bra material men också enkelt och informativt, så 

att de flesta föreningarna kan erbjuda kurser för nybörjare.  

Öppet hus i Skänninge Under två helger i april har man haft Öppet hus i Biodlarnas hus. 

Några av våra medlemmar har varit och besökt dessa. Här har förekommit 5 olika korta 

föreläsningar om diverse skiftande ämnen: Bihälsa under våren, Ett koncept för varroabekämpning, 

Honungskvalité, vad menas med det? Bin med VSH-egenskaper, TBH-kupan för- och nackdelar, 

Olika biodlingsmetoder. Mer än 200 personer har deltagit. 

http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/25/1/
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Länets studieresa lördagen den 28 maj 2016 Nu börjar det närma sig anmälan till vår 

studieresa, som ju i år går till Skänninge och Linköping. Program med tider finns på vår hemsida 

och i Cirkulär nr 1. Vid besöket av Biodlarnas hus får vi information om SBR:s aktuella 

verksamhet, se hur trädgården växer fram samt ev göra lite inköp i Bibutiken. Vi gör ett besök hos 

en biodlare i trakten. Sist besöker vi Flygmuséet, som har fått ”ett lyft” de senaste åren och lär vara 

mycket intressant även om man inte är speciellt intresserad av flygplan. Anmälan är bindande och 

görs senast den 5 maj till resp. ordförande, som i sin tur meddelar Monika Aspegren tel 070-

3276075 eller monikaaspegren@hotmail.com  Kostnad 650 kr/person. Här ingår mat och inträden. 

Ange ev önskemål om speciell kost. Inbetalning görs senast den 15 maj till Kronobergs Läns 

Biodlarförbund bg 5846-0056 . Skriv ditt namn och märk med ”Studieresa”. Några frågor? 

Ring Leif Olofsson 0476-12115 eller 072-1946270  Varmt välkomna! Hoppas att vi får bussen full!  

100-årsjubiléet lördagen den 18 juni 2016. Nu är programmet för jubiléet klart. De 

föreningar som vill visa upp sig och sina aktiviteter är välkomna att delta med ett bord. Det behövs 

också hjälpande händer denna dag, så vi är tacksamma om ni hör av er till oss. Det kan vara för 

längre eller kortare tid! Dagen avslutas alltså med en gemensam middag på Fyra krogar. Till detta 

behövs en anmälan!! Se programmet. Om det skulle bli väldigt många, så är det först till kvarn som 

gäller! Vi ses!!?? Kommittén hoppas på ett stort deltagande! Varmt välkomna! 

Kronobergs Läns Biodlarförbund 100 år 

Vi firar detta med en biodlingens dag i 

IOGT/NTO:s lokal, Vattentorget i Växjö 

lördagen den 18 juni 2016 

Vi inbjuder Biodlare inom Kronobergs län samt övriga intresserade. 

Program: 

KL.10.00       Utställningen öppnas  

Kl. 10.30       Hälsningstal  

Kl. 10.45       Utställare av olika slag, föreningar visar upp sina program, visning av olika   

                      bikupor, underhållning, lotteri, m.m. Gäller även em till kl.15. Kafé finns i  

                      byggnaden och är öppet hela dagen.  

Kl. 12.00       Föreläsning av Börje Blomster, Kållered om  

                      När byn blev med bin – hundra år med biodling. 

Kl. 15.00       För er som är intresserade äter vi på Fyra krogar en gemensam  

                       middag, som serveras till ett pris av ca 150 kronor per person exkl. 

                       dryck. Anmälan till middagen lämnas senast den 22 maj till 

                       monikaaspegren@hotmail.com eller mobil 070-327 60 75.  

      

Vi hoppas på stor uppslutning denna dag och hälsar alla deltagare hjärtligt välkomna!! 

Styrelsen i Kronobergs Läns Biodlareförbund 

 

mailto:monikaaspegren@hotmail.com
mailto:monikaaspegren@hotmail.com


Biodlingsprojektet med LRF. Den 22 januari i fjol samlades distrikten i Småland och 

Blekinge för att ta fram ett gemensamt biodlingsprojekt. Landsbygdsprogrammet har legat nere men 

har nu öppnats upp igen. Vi hoppas nu att vi skall komma fram till ett bra koncept med hjälp av 

bl.a. Länsstyrelsen i Jönköping och Lotta Fabricius Kristiansen. Troligtvis kommer även 

Hushållningssällskapet i Östergötland att delta i detta projekt. Mer info kommer efter hand.  

Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 12 maj. 

Hälsningar från styrelsen  

genom Karin Persson 

och vi önskar er alla en skön Valborg och en förhoppning om att vårvärmen kommer till oss till 

lycka för både oss och våra bin! Nu räcker det med snö och hagel! 

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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