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Hej! 
 
Här kommer ett första nyhetsbrev från styrelsen i Sigtunabiodlarna. Tanken är att löpande
informera om vad som händer i styrelsen och vilka olika aktivteter som kommer under året. 
  
Sedan årsmötet har vi haft 2 styrelsemöten och diskuterat aktiviteter för 2019. En resa är
inplanerad, föreläsningar och sommarträffar på olika bigårdar. Mer information om dessa
aktiviteter finns nedan. 
 
I år firar även SBR 100 år och tanken är att distrikt och föreningar ska arrangera olika
aktiviteter under lördagen den 31 augusti. Vi får återkomma med mer information om vad
Sigtunabiodlarnas aktiviteter kommer att bli. 
 
Sigtunabiodlarna har även fått möjlighet att använda sig av Husby skola som lokal att vara
i vid föreläsningar och andra aktiviteter. Planer finns att ställa bikupor där som då skulle
kunna användas vid t.ex kurser.  
 
Välkomna till våra aktiviteter 
Styrelsen 
 

Husby skola 
 
Husby skola ägs av Sigtuna kommun men drivs av Husby Ärlinghundra hembygdsförening. 
 
Sigtunabiodlarna har avtalat med hembygdsföreningen att få använda lokalen vid
styrelsemöten, föreningsmöten och andra aktiviteter.
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Lokalen rymmer 50-60 personer och här finns kök med möjlighet att ordna fika.

Vägbeskrivning: 
Från Märsta åk Måbyleden mot Arlanda. Vid skylt Hembygdsgården sväng vänster.
Passera Broby gård och Husby Ärlinghundra kyrka strax därefter ligger Husby skola på
höger sida. 
 
Adress: 
Husby kyrkby 142, Märsta

SBR´s förbund inbjuder till: 
Var med och tävla! 
 
Baka Biodlarnas
jubileumskaka 
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I och med att SBR firar 100 år vill man ta
fram en särskild 100-års jubileumskaka. 
 
Så ta fram degskålen och börja baka.
Kanske blir det ditt recept som blir det
vinnande.  
 
Mer information om tävlingen finns på
SBR´s hemsida: www.biodlarna.se

Aktiviteter under första halvåret: 
 
Hela årsprogrammet kommer som vanligt att skickas ut via mail och Facebook. 
 

19 februari klockan 18.30-21.00 - 
Från mardröm till drömjobb 
Stephen Hope från Herrängs biodling kommer och berättar om
sin biodling. Han började 2011 med 3 samhällen och tanken var
då att producera honung till husbehov. Intresse och nyfikenhet
gjorde att antalet samhällen ökade. Idag har han 140 samhällen
och planer finns för minst 150. 
 
Stephen kommer att berätta om sin resa som har innehållit
både med och motgångar.

Lokal:

Föreläsningen kommer att vara i Husby skola (nära Husby
Ärlinghundra kyrka) 
 
Vill du läsa mer om Stephen och hans biodling  
https://herrangsbiodling.com/ 
https://www.facebook.com/herrangsbiodling/ 
 
Till denna aktivitet är även grannföreningarna Vallentuna/Väsby
och Sollentuna inbjudna.

18 mars klockan 18.30-21.00 -
Bihälsokonsulenten Preben Kristiansen
Preben Kristiansen är bihälsokunsulent på Jordbruksverket. 
 
Preben kommer bland annat att berätta om Varroa, vax och
bitillsynen med möjlighet till frågestund.
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Förbered dig gärna med frågor inom bihälsa. 
 
 
Lokal: 
Föreläsningen kommer att vara i Husby skola (nära Husby
Ärlinghundra kyrka) 
 
Till denna aktivitet är även grannföreningarna Vallentuna/Väsby
och Sollentuna inbjudna.

18 maj  - Resa till Julita
En resa till Julita är inplanerad och kommer att ske 18 maj. Vid Julita finns Sveriges
lantbruksmuseum. Här finns också en omfattande trädgård med stor inriktning på
äppelträd. 
 
Mer information om denna aktivitet kommer lite längre fram. 
 
Julita gård 
Julita gård ligger i vackra Sörmland, 25 km utanför Katrineholm. På Julita gård ryms café,
musei- och trädgårdsbutik, familjeaktiviteter och originalmiljöer. 

Läs mer: 
https://www.nordiskamuseet.se/slott-gardar/julita-gard/om-julita-gard/byggnader/sveriges-
lantbruksmuseum 
 
Till denna aktivitet är även grannföreningarna Vallentuna/Väsby och Sollentuna inbjudna.

Julitta gård

15 juni kl. 13.00-15.00 -
Ingemar Åberg Torpet
Vassunda
Som så många gånger tidigare bjuder
Ingemar även i år in oss till sitt Torp i
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Vassunda. Programmet kommer säkert vara
fullmatat med allt från avläggare,
varroakontroll till drottningodling m.m..
 
Plats: Ingemar Åbergs torp i Vassunda 
 
Mer information kommer senare

27 juli kl. 13.00-15.00 - Träff
hos familjen Graf Ottestig vid
Vennerbo i Sigtuna 
 
Jaqueline och Lars Åke Graf Ottestig
hälsar oss välkomna till sig. 
 
Dom är inne på sitt andra år som biodlare
och mötet kommer bland annat att ta upp
hur man förbereder för invintring,
drivfodring och hur man undviker röveri. 
 
Vägbeskrivning kommer senare. 
 
http://www.vennerbo.se/butik/

Andra halvårets program:  
 
31 aug  - Sveriges Biodlares Riksförbund fyller 100 år  
21 sep   - Öppet hus vid Husby skola 
12 okt    - Öppet hus vid Husby skola 
 
  9 nov   - Årsmöte vid Husby skola

www.sigtunabiodlarna.se               info@sigtunabiodlarna.se

Copyright © 2019 Sigtunabiodlarna, All rights reserved. 
 
Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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