
Cirkulär 4, 2021 

Till lokalföreningarna och medlemmar i Kronobergs biodlardistrikt

Höstens aktiviteter 
Studieresa
Då vi fortfarande har restriktioner till sista september har vi beslutat att göra årets studieresa digital 
och vi kommer att förflytta oss norrut, längre än vi hade kommit med buss, för att träffa biodlare vi 
annars inte mött. Det exakta schemat återkommer vi med så snart vi spikat det men det blir lite 
annorlunda och en chans för oss att inte begränsas av restid. 

Ordförandekonferens 
Årets ordförandekonferens går av stapeln den 2 oktober och i år är det Vislanda biodlarförening 
som står som värd. Vi hoppas att denna aktivitet kommer att kunna genomföras fysiskt i Stallet på 
Huseby Slott och inbjudan med ytterligare information om programmet går ut till ordförandena lite 
senare i höst. 

Hemsidan
Vi kommer att lägga till alla föreningar med egen länk på distriktets sida oavsett om de har en sida 
genom SBR eller en egen lösning. På så sätt blir alla föreningar lika enkla att hitta redan på vår 
förstasida. De föreningar som saknar hemsida, men önskar ha en kort presentation av sin förening, 
gärna får mejla en text till Lars-Göran, ellgeab@live.se. 
På hemsidan finns också uppdaterad information om amerikansk yngelröta i länet, för närvarande är
det ett utbrott i Älmhult och övriga övervakningsområden är borttagna i Kronoberg. 

Drottningodling i Kronoberg
Styrelsen kommer under året att arbeta med att starta en grupp för drottningodlare i länet och även 
arrangera en utbildning. Denna blir troligen av under hösten och kontaktperson är Lars-Göran 
Abrahamsson. 

Vi minns Yvonne Wilhelmsson
På årsmötet 2021 valdes Yvonne återigen till kassör för distriktsstyrelsen men kort efter det 
konstituerande mötet fick vi besked om att Yvonne hastigt insjuknat i cancer och att det inte fanns 
något hopp om bättring. Hon avsade sig därför sitt uppdrag med omedelbar verkan och gick bort 
några veckor senare.
Vi som arbetat med Yvonne kommer att sakna hennes kloka och alltid uppriktiga inlägg i 
diskussionerna, hennes lättsamma sätt och hur hon noggrant utförde sina uppgifter. Hon valdes in i 
distriktsstyrelsen 2016 och har ansvarat för skolfrågor, administration och de senaste åren varit 
kassör, något hon verkligen tyckte om. Siffror och ordning var enkelt för henne och under vårt sista 
samtal skrattade vi åt hur jag snarare tycker att det är rena grekiskan. Förlusten av Yvonne kommer 
att vara kännbar för både styrelsen och hennes lokalförening där hon också var engagerad men vi är 
tacksamma för de år vi fick. Våra tankar går såklart också till den närmsta familjen.

Svärmtelefonen
Vi vill också uppmuntra alla föreningar att anmäla sig till svärmtelefonen, information om denna 
finns både på förbundets och distriktets hemsida. När en person ser en svärm kan denne ringa ett 
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telefonnummer, 0766-86 07 01, och sedan knappa in sitt postnummer vilket kopplar samtalet till 
närmast registrerade svärmansvarig. Detta är en viktig samhällstjänst och i år verkar det ju vara 
ganska mycket svärmar så bra om vi kan hjälpas åt att fånga in dem! Anmäl er förenings 
svärmansvariga till SBR och lägg gärna informationen på er hemsida. 

Som ni märker så kommer detta Cirkulär direkt till er istället för att gå via lokalföreningens 
kontaktperson. Detta är för att underlätta spridningen och vi hoppas att det ska fungera lika bra.

Hälsningar från den styrelsen genom Tessan Nordeman 


