
 

 

Vårhälsning till medlemmar i Gnestaortens biodlarföring 2022 

Äntligen vår! 
För någon vecka sedan rensningsflög mina bin, och jag kunde följa i vår FB sida (Gnestaortens 

biodlarförening) att fler i föreningen fått detta så säkra vårtecken.  

Vi kan konstatera att trots allt de galna som händer i vår omvärld vaknar våra bin efter en lång vinter.  

Naturen visar oss på ett så fint sätt att trots mörka och kalla tider finns det hopp, det kommer vända 

bara vi håller ut. Låt oss glädjas över vårens resningsflyg och njuta av ljusare tider i vår vackra natur. 

I styrelsen har vi funderat en hel del på vad ni som medlemmar vill ha och hur vi i styrelsen kan 

arbeta för att skapa ett mervärde för er som medlemmar.  

Då vi noterar att fler och fler efterfrågar bin eller i alla fall tips var man kan få tag på bin så har vi nu 

utsett Boel Nordström till vår ”avläggarsamordnare”. Kontakta gärna Boel, på 070-5102826 eller 

boelnordstrom@outlook.com om ni har avläggare ni vill sälja eller om ni vill köpa bin.  Syftet är att 

koppla ihop säljare och köpare.  

När det gäller träffar så tänker vi även i år ha två digitala träffar och tre fysiska träffar, vi provade på 

att ha digitala träffar förra året och upplevde att det var lyckat. I år planerar vi att träffas följande 

datum. Vårhälsningen kommer även att publiceras i FB och i föreningens webbsida: 

gnesta.biodlarna.se 

• Lördag den 23 april, digitalt på Zoom. Tema för träff: Svärmförebyggande åtgärder och 

avläggare. Ansvarig för träffen är Linda Norelius Moberg och Alejandra Andersson 

 

• Söndag den 22 maj, fysiskt i Alejandra bigård (Åshammar): tema för träff: Biprodukter, bivax 

och propolis, ansvarig för träffen är Linus Nilen och Carl Trehn  

 

• Lördag 11 juni, fysiskt i Boels bigård (Aspö Gård, Hyltingeö, Stjärnhov). Tema för träffen: 

Bihälsa, ansvariga för träffen är Boel Nordström och Jens Västberg 

 

• Söndag 14 augusti, fysiskt i Alejandra bigård (Åshammar): Tema för träffen är 

honungsbedömning och honungshantering. Ansvariga för träffen är Linda Norelius Moberg 

och Alejandra Andersson 

 

• Lördag den 10 september, digitalt på Zoom: Tema för träffen är Försäljning, etiketter, tips 

och tricks för att sälja honung. Ansvariga för träffen är Jens Västberg och Alejandra 

Andersson 

Årsmöte: Lördagen den 15 oktober kl 10:00-12:00. Plats specificeras i kallelsen som kommer 

senast tre veckor innan mötet.  

Vi i styrelsen ser fram emot att få träffa er alla och surra om våra bevingade skyddslingar! 

Information kommer vi att dela på våra träffar, via WEBB: gnesta.biodlarna.se och via vår FB som 

snart kommer att bli en sluten grupp endast för medlemmar och blivande medlemmar.  

Med vänlig hälsning 

Alejandra Andersson, Ordförande. 


