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Hej!  
 
Så var det dags för vårt andra nyhetsbrev.  
 
Planerna för resan till Julita går framåt. Mer information
kommer på mötet den 18 mars och i nästa nyhetsbrev.
Boka redan nu in den 18 maj för att följa med på resan. 
 
Nästa stora firande blir den 31 augusti när SBR firar 100
år, exakt hur firandet kommer att gå till är inte klart, har
du idéer och förslag så kontakta gärna någon i styrelsen. 
 
Välkomna till våra aktiviteter  
Styrelsen 
 

 
MISSA INTE 

NÄSTA MÖTE! 
 

Måndagen 18/3 
kl 18.30 vid 

Husby skola. 
 

Föreläsare:  
Preben Kristiansen 

 
Se mer information 

längre ned

Föreningsmöte den 19 februari i Husby skola. 
 
För första gången höll Sigtunabiodlarna ett föreningsmöte i nya lokalen vid Husby skola.
Inbjudna var även Vallentuna/Väsby- och Sollentuna biodlarförening. 
 
Runt 50 medlemmar samlades för att bland annat höra Stephen Hope berätta om sin
biodlingsverksamhet. 
 
Ordförande började med att hälsa alla välkomna.

Ingemar Åberg - Hedersmedlem 
 
Därefter utsågs Ingemar Åberg till hedersmedlem i Sigtunabiodlarna. Ingemar har varit
aktiv i föreningen sedan 1957. Under alla år med undantag för 2 har Ingemar haft
förtroendeuppdrag inom föreningen - bl.a. ordförande och kassör i sammanlagt 38 år. Till
detta kommer hans stora insatser inom dottningodlingen samt hans engagemang för
utbildning av nya biodlare. 
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Från mardröm till drömjobb 
 
Stephen Hope från Herrängs biodling höll ett mycket uppskattat föredrag om sin
biodlingverksamhet.  
 
Han har gått från 3 till 140 samhällen från starten 2011 och upplevt både med och
motgångar. Hittills har expansionen förenklats med en imponerande god övervintring. 
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Samarbete mellan föreningar  
 
Ordförande Nisse Blomgren från Sollentuna biodlarförening, Jan Strid  från
Vallentuna/Väsby biodlarförening och Kurt Oldeskog Sigtunabiodlarna berättade att ett
samarbete har inletts mellan dessa tre biodlarföreningar som innebär att medlemmar har
möjlighet att delta i varandras föreningsmöten. Samarbetet innebär också att man kommer
att kunna bjuda in föreläsare och arrangera gemensamma resor.  
 
Här finns Sollentuna biodlarförenings aktiviteter för 2019.  
 
Vallentuna / Väsby har än så länge inte sitt program klart men kolla in på deras hemsida
för mer information.  
 

Fika med gott kaffebröd 
 
Under kvällen gjorde man också ett uppehåll för kaffe/te med gott kaffebröd. 
Flera var intresserade av recept på kakorna och Jenny Björkman delar gärna med sig av
det.   
 
Jenny kallar kakorna för  " Fågelkakor"                    
 
Sätt ugnen på 175 grader 
 
Blanda ihop 
100 gr smör (rumsvarmt) 
3/4 dl socker 
1 dl farinsocker                               
1 tsk vaniljsocker 
1 ägg 
  
Blanda sedan samman 
1 dl grahamsmjöl  
1 1/2 dl vetemjöl                                       
1 dl  solroskärnor 
1 tsk bakpulver 
100 gr mörk choklad grovhackad                                  
 
Blanda ihop allt och gör en rulle om ca 4 cm diameter. Skär i 1 1/2 cm skivor och tryck mot
solrosfrön.  
 
Grädda i mitten av ugnen i ca 10-12 min. 
 

Avslutning 
 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla som kommit och påminde om nästa träff den
18 mars då Preben Kristiansen kommer för att berätta om varroa, vax och bitillsyn. 
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Se mer information längre ned i nyhetsbrevet.   
 
 

Kurs i biodling för nybörjare 
 
Under april månad kommer det att starta
en nybörjarkurs i biodling med Ingemar
Åberg och Peter Björk som ledare. 
 
Tipsa gärna om du känner någon som är
intresserad att börja med biodling. 
 
Anmäl intresse till
kontakt@sigtunabiodlarna.se

Nordiska trädgårdar 
 
Den 21-24 mars är det dags för Nordiska trädggårdsmässan vid Stockholmsmässan i
Älvsjö. 
 
SBR representeras av Stockholms distriktet med hjälp av frivilliga från föreningar inom
Stockholms distriktet. Från Sigtunabiodlarna kommer Jenny Björkman att delta. 
 
Läs mer om mässan här

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

Alla föreläsningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

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.
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.
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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
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/
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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
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