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                               Cirkulär nr 1  2016 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg  

Distriktets årsmöte genomfördes söndagen den 7 februari 2016 på Naturbruksgymnasiet 

i Ingelstad. 63 ombud och andra intresserade deltog. Nya i styrelsen blev Yvonne 

Wilhelmsson, Älghult samt Ingvar Johansson, Urshult. Valberedningen önskar att alla 

föreningar tar fram minst en person, som kan tänka sig att bli kandidat till distriktsstyrelsen, 

då det är önskvärt att så många föreningar som möjligt ingår i styrelsen. Sten-Åke Bergstrand 

avtackades med en blomma för det arbete han lagt ner, medan Michael Johansson får ta emot 

denna vid ett senare tillfälle, då han inte kunde närvara denna dag. Efter lunch fick vi pröva 

på Ett steg till under ledning av Jenny Herz, Vuxenskolan. Här fick vi tänka till föreningsvis, 

och säkert gav det redan nu insikt om vilka förändringar som bör göras för att föreningen 

skall utvecklas. Jenny kommer gärna ut och hjälper till.  Thomas Karlsson visade oss sedan 

hur man kan rapportera biinnehav direkt via datorn. Efter lite fika berättade Bertil Johansson 

och Monika Aspegren lite om kurser och material, som har tagits fram när det gäller 

utbildning, bihälsa och kvalitetssäkring av honung. Dags för lottdragning och därefter tackade 

styrelsen alla som kommit till årsmötet. 

 

Beecome 2016 i Malmö 11-13 mars. Snart är det dags för den stora europeiska 

mässan på hemmaplan. Flera från styrelsen kommer att delta. Hoppas att vi ses där! En unik 

möjlighet att få möta biodlare från hela Sverige men även från andra länder, möta olika 

biredskapshandlare, lyssna på en mängd olika föredrag, delta i worksshops m.m. Om du inte 

redan anmält dig, så går det fortfarande bra. Se www.beecome2016.com. Själv har jag en 

biljett för söndagen den 13, då jag inte kan delta p gr a ändrade förhållanden. Är du 

intresserad så hör av dig tel. 0730-651967 

Vårupptakten 2016 Lördagen den 19 mars är det dags för vårupptakten, som i år går av 

stapeln i IOGT/NTO:s lokal, Vattentorget, Växjö. Fmfika severas fr kl. 09.30. Kl 10 får vi 

göra En resa i honungens smakrike tillsammans med Victoria Bassani, Vellinge. Vi får prova 

olika sorters honung. Varför och hur bedömer man honung? Hur får vi bra kvalitet? Vi följer 

honungens väg från kupa till burk. Middag intas kl 12 på Fyra krogar. Kl. 13 tar Valle 

Johansson, Västervik över och berättar om hur han bedriver Enkel biodling med 80 samhällen 

och 2 milj. medarbetare! Han tar också upp om vaxhantering. På em serveras fika och dagen 

avslutas ca 15.30. Pris: 150 kr/person för fmfika, lunch, emfika. Meddela önskemål om ev 

specialmat. Anmälan obligatorisk senast den 10 mars till resp föreningsordförande, som 

rapporterar vidare till Karin Persson karin.persson@ljungby.nu eller tel. 0730-651967. Varmt 

välkomna! 

 

http://www.beecome2016.com/
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Medlemsregistret Karin Persson deltog tillsammans med ett 15-tal andra i ett möte med 

SBR och Membit i Skänninge lördagen den 13 febr, för att framföra sina synpunkter samt 

förslag på förändringar, så att det skall bli enklare att hantera medlemsregistret.  

Länets studieresa lördagen den 28 maj 2016 I år går resan till Skänninge och 

Linköping. Här följer programmet.  

06.30 Avresa ICA-Maxi Älmhult 

06.45 Påstign. Liatorp 

06.55 Påstign. Eneryda 

07.30 Påstign. Samarkand/Mac Donald, Växjö 

08.30 Kaffe, fralla Bensträckare Vrigstad 

10.30 Ankomst Biodlarnas hus, Skänninge 

12.00 Lunch-helgmeny Skänninge Hotell 

13.00 Avresa mot biodlare, Bankekind 

14.30 Avresa mot Flygvapenmuséet 

15.00 Besök på Flygvapenmuséet Linköping 

16.30 Avresa fr Linköping 

17.30 Fika på Brahehus 

20.15 Ankomst Växjö 

21.15 Ankomst Älmhult 

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 ombord! Hoppas att vi får bussen full!  

100-årsjubiléet lördagen den 18 juni 2016. Observera dagen! Planeringen är i stora 

drag klar, men vi i styrelsen önskar att få hjälp av minst en person i varje förening med själva 

genomförandet.  Anmäl till Karin Persson 0730-651967 eller karin.persson@ljungby.nu 

senast den 18 mars. Vore bra om vi kan träffas en kort stund efter Vårupptaktens slut. Nästa 

möte blir 7 april kl. 18.  

Bara några föreningar har lämnat in bidrag till vår lilla jubileumsskrift! Vid 50-årsjubileet 

skrevs lite om varje förening, vilket vi nu gärna vill följa upp. Vad har hänt de senaste 50 

åren? Och visst har ni några duktiga biodlare eller någon speciell intressant händelse att 

berätta om!!?? Då ni kanske inte har tillgång till 50-årsjubileets skrift, skickar jag gärna till 

resp förening en kopia på det som skrevs då, så kan ni ju använda det som underlag om det 

känns enklare. Skicka gärna med foton!! Några frågor om detta, hör av er till Karin tel 0730-

651967. Skickar ni foton använd följande mailadress: karinbjorstorp@gmail.com  

Tack på förhand! 
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Behörighetsutbildning för cirkelledare i biodling lördagen den 9 april 2016 

Lokal: Vuxenskolan, Smedjegatan 3, Växjö 
Äntligen är nu även kursboken klar. Du som redan är cirkelledare, anmäl dig! Men även du 

som kan tänka dig bli cirkelledare, tag tillfället i akt och delta på denna kurs!! Här får du 

information om SBR:s utbildningsprogram, stifta bekantskap med litteraturen samt tips och 

idéer över vad man skall tänka på som cirkelledare. Detta är ett samarbete med SBR och SV. 

Vi behöver fler utbildare!! Det kostar dig inget. Du får material gratis och även ev 

reseersättning! Se bifogad fil: Behörighetsutbildning Växjö 

 

 

Våren på väg Såsom biodlare är vi ju verkligen intresserade av naturen. Anmäl dig gärna 

till projektet Bikalendern och rapportera in t ex när dragväxter blomma och när bina drar. Då 

går du in på www.bikalendern.se. Här finns mycket information! Läs och begrunda! Ju fler 

som rapporterar ju bättre!! Detta är ett samarbete mellan Biodlarna (Monica Selling och 

Lasse Hellander) och Svenska fenologinätverket genom Kjell Bolmgren på SLU.  

Ordförandekonferens I år kommer Uppvidinge Bf att vara värdförening för distriktets 

ordförandekonferens. Planera redan nu in lördagen den 22 oktober. 

Länets bästa honung tänker vi genomföra även i år, men datum och plats är ännu inte 

bestämd. 

Nästa styrelsemöte blir den 23 (ev den 24) maj 2016.  

Hälsningar från styrelsen  

genom Karin Persson 

med förhoppning om god överlevnad bland bina, och att vi snart får höra fullt surr i kuporna 

igen!! 

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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