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Till lokalföreningarna och medlemmarna i Kronoberg.

Hejsan! 

Hoppas att sommaren varit fin mot er och bina, här kommer årets tredje Cirkulär från 
distriksstyrelsen. 

Studieresan som går till Joel Vax och Bjärehalvön den 31:a augusti

Efter en omröstning på årsmötet blev det bestämt att försöka åka sydväst mot Bjärehalvön. 
Tyvärr tar Monica Larsson inte emot studiebesök men vi har ändå försökt pussla ihop en fin dag 
för oss! Sista anmälan till studieresan är på söndag den 25:e augusti och vi kommer att styra 
bussen ner till Joel Vax för studiebesök och åka vidare till Norrvikens trädgårdar efter lunch på 
Hovs hallar. Anmälan görs som vanligt genom betalning till bankgiro, se detaljer på hemsidan 
eller tidigare utskick. Eventuell specialkost anmäles till Kennerth Svensson på 
kennerth.s@telia.com. 

Honungen och äpplets dag på Korrö den 22:a september

Kom ihåg att lämna in er honung för bedömning i tävlingen Tävlingens bästa honung! Vinnarna 
utses på Honungen och äpplets dag på Korrö den 22 september. Honungen lämnas in till din 
lokalförenings ordförande eller direkt till Ulf Fransson i Växjö, ordförande i 
honungsbedömningskommittén, senast den 6 september. Bedömningskommittén samlas den 10 
september i Vuxenskolans lokaler i Växjö. I år är det möjligt att lämna in både 500 och 700 
gramsburkar samt som vanligt sitt egna bedömningsprotokoll (se Bitidningen). Medlemsnummer
ska finnas med på protokollet och namnet på protokollet ska motsvara namnet på honungsburken
för att undvika tidigare års förvirring hos bedömningskommittén.

Ordförandekonferens i Älmhult

I år är det Älmhult som står som värdförening för ordförandekonferensen och den går av stapeln 
den 6:e oktober. Alla lokalföreningars ordförande får en separat inbjudan och får ta med 
ytterligare en representant från lokalföreningen. Nytt för i år är att distriktsstyrelsen tagit beslut 
att delfinansiera kostnader för mat i fortsättningen vilket vi hoppas ska bidra till minskade 
deltagaravgifter för alla föreningar. Hoppas att alla kan skicka en representant! 

Intresserad av att bli Godkänd biodlare?

Distriktet vill även undersöka intresset för att bli godkänd biodlare bland medlemmarna för att 
om möjligt kunna arrangera en utbildning under vintern. Utbildningen är en dag och Preben 
Kristiansen ansvarar för innehållet. Om du är intresserad, kontakta distriktets 
utbildningsansvariga Ingvar Johansson på mejl: ingvarjohansson727@msn.com 
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Hälsningar från styrelsen  

genom Tessan Nordeman

Tel: 0702984790   Mail: tessan_nordeman@hotmail.com                          

Hemsida  http://www.biodlarna.se


