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                               Cirkulär nr 4  2013 

Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg 

Ordförandekonferens 2013-10-19   OBS Nytt datum!! Då föregående datum 

sammanföll med distriktsordförandekonferensen måste vi flytta fram vår en vecka, alltså till den 19 

oktober.  

Föreningarnas ordförande och ytterligare en funktionär inbjuds till en konferens i Agunnaryds 

bygdegård lördagen den 19 oktober 2013 kl. 09.30 –ca 15.30. (Vi börjar med fika fr kl. 09.00.)  

Här kommer att tas upp aktuell information inom Länsförbundet och inom SBR. 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. 
För att lära känna bygden lite mer i Kronobergs län har vi tänkt att låta denna konferens alternera. 

Först ut blir alltså Agunnaryd. Vi får här veta lite om IKEA´s  och Agunnaryds historia. Bifogar 

mer ingående inbjudan. 

Amerikansk yngelröta Då det förekommit ett fall av amerikansk yngelröta i vårt län i 

sommar, blir vi påminda om hur viktigt det är att anmäla biinnehav, så att bitillsyningsmännen 

verkligen känner till våra bigårdar och att vi följer de regler och lagar som gäller för flyttning av 

bin. På nedanstående länk får du mera information och även anmälningsblankett om du inte redan 

anmält dig! Här finns också uppgift om vilken som är din bitillsyningsman. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/lantbruk-och-

landsbygd/djurhallning/biodling/Pages/index.aspx 

                                                     

Påminner om Föreläsning i samarbete med hushållningssällskapet 

Nästa föreläsning inom rationell biodling den 31 augusti resp. 1 september med Alf Sjöberg under 

tema Bihälsa och invintring. Föreläsningen i Kronoberg blir på Ingelstadgymnasiet matsal och den 

i Kalmar blir på Hushållningssällskapet, Flottiljvägen 18, Kalmar - just "granne" med Kalmar 

flygplats terminal. 

Seminariet är kostnadsfritt och finansieras av EU och Svenska staten i Landsbygdsprogr. 

Lunch och fika debiteras med 200 kr inkl. moms, bindande anmälan. 

E-post info.h@hushallningssallskapet.se eller ring 0480-156 70.  

Ange ditt namn, adress, tel.nr. och e-post. Senast den 22 augusti. 

Hemsida: www.hushallningssallskapet.se/h    Inbjudan bifogas. Välkommen! 

                    
                                                                                 Vgv 
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Länets bästa honung och Kurrebo 
Så är det återigen dags för tävlingen Länets bästa honung. Tävlingsbidragen lämnas till resp 

föreningsordförande senast lördagen 21 sept. Som vanligt väljer juryn ut de tre bästa av de som fått 

full poäng. Dessa går vidare till finalen på Kurrebo söndagen den 29 sept. Finalisterna är då 

underrättade. Som extra sporre utlottas en Höö-parad drottning bland alla inlämnade bidrag. Enligt 

önskemål vid förra ordförandekonferensen och styrelsebeslut är det i år ett tävlingsbidrag per 

medlem som gäller! Vid frågor kontakta Hardy Fransson fransson.hardy@telia.com   073-2153530  

Bifogar mer ingående information om tävlingen. 

 

Till Kurrebo kommer också trädgårdsmästare och biodlare  Bo Lindahl, Teckomatorp, som 

föreläser om växter, som är nyttiga för bin och andra pollinerare. Även tävling Bästa äppelkakan 

samt informationstipsrunda. Detaljerat program se vår hemsida. Samarbete med Kurrebo och SV. 

 

  

 

Påminner om: 

Jorden & Skogen i stan:  Levande lärande-bonde för en dag! 
Den 18 september kommer mellanstadiebarn att få kunskap om jord o skog! Vi deltar som 

utställare där och passar på att informera om bin och deras betydelse. Växjöortens bf tar hand om 

detta. Ett trevligt sätt att nå ut till ungdomarna!  

 

Gå gärna regelbundet in på SBR:s hemsida http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/2/1/.  Har 

ännu inte tyvärr lyckats få hjälp med vår hemsida. Skall göra ett nytt försök att nå deras 

webmaster! 

 

Nästa styrelsemöte måndagen den 2 september 2013. 

 

Vilken sommar vi fick! Efter en tuff vår har samhällena hos de allra flesta utvecklat sig bra. Draget 

är sannolikt över nu på de flesta platserna i länet, då torkan gjort sitt. Ljungen har visserligen börjat 

blomma här men frågan är om den kommer att ge någon nektar. Hoppas att allt är bra hos er! 

 

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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