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    1916-2016        100 år   Cirkulär nr 4  2016 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

100-årsjubiléet lördagen den 18 juni 2016 i IOGT/NTO:s lokal, Vattentorget, 

Växjö. Många biodlare och en del blivande sådana sökte sig till jubiléet. Tyvärr var antalet 

icke- biodlare inte så många som vi hade hoppats att det skulle vara. Utställningen av biredskap 

samt bikupor från halmkupa till flow hive rönte stort intresse. Olle Andersson hade med sig 

halmkupor och kunde berätta om hur dessa användes. Magnus Karlsson, Risinge, demonstrerade 

och gav information om hur en topplistkupa fungerar. Nyast på bifronten är Flow Hive. Cecilia 

Jägestedt demonstrerade en sådan, där ramarna är av plast. Med hjälp av en kran delas 

bikakorna vertikalt och honungen rinner ner i burken. (Skulle vara intressant att veta hur det har 

gått i praktiken!) Jenny och Agne sjöng och spelade. Uppvidinge Bf visade ett par gamla filmer 

om biodling förr. Sen var det Börje Blomster, Kållered, som höll ett mycket intressant föredrag 

om utvecklingen av biodlingen under de här hundra åren, ja, t o m långt längre än så och även 

om biodling i bl a Indien. Dessutom fick vi vetskap om några driftiga män, som tidigt startat 

biodlarföreningar i länet. Här såldes också Jubileumshäften, flytande honung samt lotter. Övrigt: 

Bilder på pollinerande insekter fanns att beskåda. SV, Uppvidinge Bf och Ljungbyortens Bf 

informerade om sina verksamheter. Sedan var det dags för middag på Fyra krogar. Här deltog ca 

40 personer. SBR representerades av Ingmar Wahlström och Sture Käll. Den sistnämnde 

överräckte en present, en rökpust i miniatyr, samt höll ett tal och önskade förbundet lycka till i 

framtiden. Presentkort samt blommor var andra gåvor som överräcktes till 100-åringen. 

Länets bästa honung och Korrö  Det är åter dags för Länets bästa honung. Förstår att 

skörden har varit väldigt varierande i länet. Hoppas att många ändå önskar delta i årets tävling. 

Det är ju ett bra tillfälle att få sin honung bedömd. Skicka med Honungsbedömningskortet och 

fyll i rutan längst upp till höger. (Se Bitidningen nr 9 eller Bil.1)  Tävlingsbidraget lämnas till 

resp. föreningsordförande senast söndagen den 25 september. Bidraget består i år av 1 st 700-

gramsburk. Som vanligt väljer juryn ut de tre bästa av de som fått full poäng. Dessa går vidare 
till finalen på Korrö, Linneryd söndagen den 2 oktober. Finalisterna är då underrättade, och 

de skall ha med sig en låda honung dit. Besökarna röstar fram den bästa, som i år vinner, 

förutom ära och inteckning i ett vandringspris, 3 rätters supé för två på Korrö. Samtliga 

finalister erhåller ett diplom. Som extra sporre utlottas en Höö-parad drottning bland alla 

inlämnade godkända bidrag!! Vid ev frågor kontakta Ulf Fransson 070-558 27 52 eller Ingvar 

Johansson 076-103 08 60. 

På Korrö föreläser trädgårdsmästare Bo Lindahl, Teckomatorp, om ”Binas roll i frukt- och 

bärodling”. Här blir också sång och musik av Agne och Jenny. Som vanligt blir det också 

tävling om Bästa äppelkakan! Frukt, bär, marmelad, honung mm är till försäljning. Korrö 

Restaurang & Café har öppet hela dagen. Lotteri. Öppettider: kl 11-16. Detaljerat program se 

Bil. 2. Välkomna!! 

         



 

Distriktsordförandekonferens 2016-10-22. Uppvidinge Bf är värdförening, och vi 

håller till på Vidinge gård, Älghult lördagen den 22 oktober 2016 kl 9.30- ca 15.30. Vi serverar 

fika fr kl. 9. Till mötet inbjuds ordföranden samt ytterligare en person till från varje förening. 

Efter en kort presentation av deltagarna, får vi lite vetskap om Uppvidinge och Älghultsbygden. 

Därefter blir det information från SBR:s ordförandekonferens. Utbildning kommer att vara en 

viktig punkt. Kom gärna med förslag och tips på föredrag och föredragshållare. Vad önskar ni 

få hjälp med ute i föreningarna av distriktet och av SBR?? Bihälsa tar vi förstås också upp. 

Utvärdering och bilder från 100-årsjubiléet och från Honungens och äpplets dag på Korrö. 

Anmälan senast den 14 oktober. Kostnad 200 kr per person. Här ingår fmfika, lunch och 

emfika. Välkomna!  Mer info bil. 3 

 

 
 

Bihälsa: Även i år har det varit utbrott av amerikansk yngelröta nämligen i Alvesta, Ljungby 

och Tingsryd. Påpekar än en gång om vikten av att rapportera uppställningsplatser samt följa 

regler och förordningar, när det gäller flytt av bin mm.  

 

Bihusesyn 2016: Glöm inte att göra denna egenkontroll. Den är ett bra hjälpmedel för att 

enkelt kunna kontrollera de viktigaste lagkraven och för att utveckla sin biodling. För att få ut 

SBR:s etiketter måste du ha genomfört denna kontroll. Se Bitidningen nr 4. 

 

Biavel: Året började dåligt på Hasslö. Ingen tillgång på drönare. På Aspö och Hanö har det 

varit bra parning. I början på säsongen var det i allmänhet problem med att få fram drottningar. 

Av de drottningar, som kläcktes och placerades på parningsstationen Höö, blev hela 82% 

parade. 

 

Skolinformation 2016: Har ni haft skolinformation med visning av levande bin, så skicka 

in blankett/ansökan  senast den 30 sept. till Monika R Aspegren. Frågor? Kontakta Monika  

070-327 60 75 eller monikaaspegren@hotmail.com  Bil. 4 

 

Årsrapporten 2016 Rapporten ska lämnas till din förening senast den 31 oktober. Bil. 5 

 

För kännedom planeras följande: 

Distriktets årsmöte söndagen den 5 februari 2017  

Upptaktsmöte lördagen den 18 mars 2017 

Kurs för bihälsoansvariga januari månad 

Kurs för kvalitetsansvariga mars månad 

 

Nästa styrelsemöte är torsdagen den 27 oktober. 

 

Hälsningar från 

från styrelsen 

genom Karin Persson 

i ett soligt Björstorp med mängder av frukt i trädgården (Binas förtjänst!?) 

 

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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