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Aktiviteter 

Styrelsen har under året haft möte varje månad. Det har genomförts nybörjarkurs i biodling med 
engagerade deltagare. 
Det har även varit ”Öppet hus” i bigården på Åsnebyn varannan onsdag med varierande uppslutning. 
Vi har sått i landet med blandade frön som bin och andra pollinerare har nytta av med bra och vackert 
resultat.  
En ”städdag” har också genomförts på Åsnebyn inför det nya året med aktiviteter.  
Vi införskaffade också skyddsdräkter för eventuella besökare till visningskupan. 

 
Februari var det dags för Distriktets årsmöte i Brålanda. På årsmötet representerades föreningen av Stig 
Granath, Ann-Sofie Hedin och Dan Sandblom. Det valdes en ny ordförande, Lars Blomberg och vi 
avtackade Per Ekvall. Det togs upp en hel del om avsaknaden av utbildningar och en föreläsning om 
Jordbruksverkets nya regler, som Länsstyrelsen har översyn över genom bitillsyningsmännen/kvinnor. 
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Den 20 mars hade vi Preben Kristiansen på besök och vi fick relativt många besökare från andra 
biodlarföreningar som var intresserade av att ta del av de nya reglerna från Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen. Det bjöds på kaffe och fralla och många diskussioner. 

Den 25 mars startade vår nybörjarkurs i samarbete med Vuxenskolan ute på Åsnebyn. Ett tiotal anmälda 
deltagare och stort intresse för att skaffa egna samhällen. En mycket uppskattad kurs. 

Den 1 maj var det den sedvanliga träffen hos Södra Dals biodlarförening där några av våra medlemmar 
slöt upp och hade trevligt och diskuterade vinterns och vårens överlevare. 

Den 15 maj handlade det om Svärmningstecken och våra damer beter sig när de ska till och ge sig iväg 
och hur vi ska kunna erbjuda en alternativ bostad till drottningen som tutar och vill iväg från sitt 
nuvarande trångboende. En trevlig samvaro. 

Den 15 juni gick föreningsresan till Lurö, 19 personer träffades på torget och samåkte till Ekenäs där 
båten går ifrån. Väl på Lurö möttes vi upp av vår guide Ingvar Arvidsson som tog oss på en promenad 
över ön och berättade en del historia och om öns flora och fauna. God mat väntade oss efter vandringen 
och förevisning av drottningodlingen samt kuporna. En intressant och mycket vacker dag. 

Den 19 juni träffades vi på Åsnebyn tillsammans med Södra Dals biodlarförening som vi bjudit in till 
korvgrillning och kaffe. Tipspromenaden var klurig och vi tittade i visningskupan som var full av aktiva 
bin.  

Den 14 juli ”Sill och Potäta”, vår tradition där vi äter och trivs med kluriga frågor och roliga aktiviteter. 
Ett 20 tal personer kom och lät sig väl smaka och en rolig tävling där vi fick använda Blåsrören igen. Ett 
glatt gäng och trevlig samvaro. 

Den 3 augusti gick Sunnanmo marknad av stapeln och vi hade Stig Granath, Lennart Johansson och 
Christer Mathiasson närvarande och representerade MBO med informationsblad och förevisning. 

Den 14 augusti var närmare 20 biintresserade personer hemma hos Christer Mathiasson i Tågabo och 
tittade på hans hönor och pratade om planteringar han gjort för att gynna sina bin. Dessutom besökte vi 
bigården på Tågabo och därefter fick vi en förevisning av paviljongen med bikupor, som han och sonen 
har. Före visning av paviljongen fikade vi och bjöds på goda kakor. 

Den 8 september mellan 10.00-14.00 anordnade Hushållningssällskapet en Kulturdag på Åsnebyn. Åtta 
medlemmar deltog. Förening serverade kaffe med dopp och sålde Honung från föreningens bikupa. Något 
klent besökarantal. 

Den 18 september fick Åsnebyn besök av 14 elever plus två lärarinnor från Järbo friskola. Vi var 3 st från 
MBO som berättade om biodling och hur bin jobbar samt visade visningskupan. Efteråt fick eleverna 
smaka på Honung och äpplen från trädgården. Det var mycket uppskattat och efteråt gick eleverna en 
promenad i området. 

Den 9 oktober hade vi medlemsmöte om ”Vaxhantering och honungsbedömning”. Ett 20 tal inlämnade 
burkar bedömdes och alla var godkända, mycket god honung och lite speciella smaker upptäcktes. Mötet 
röstade på den honung som de tyckte bäst om vilket blev Irene Anderssons från Ånimskog. 
Vaxhanteringen tog upp fördelen med att ta hand om sitt eget vax och vilka metoder som man kan 
använda. 
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