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Hej!  
 
I det här nyhetsbrevet blir det några ändringar av våra planer  
 
Nytt resmål för vår resa blir Herräng i Norrtälje 
Resan som skulle ha gått till Julita har ändrats och vi kommer
istället att besöka biodlaren Stephen Hope i Herräng,
Norrtälje. Mer information nedan.  
 
SBR 100 år  -  Sigtunabiodlarnas aktivitet 
SBR 100 år där kommer Sigtunabiodlarnas aktivitet att byta
datum och istället vara den 17 augusti. Aktiviteterrna kommer
att ske i samband med hembygdsföreningens hembygdsdag
17 augusti. Mer information kommer längre fram. 
 
 
Välkomna till våra aktiviteter  
Styrelsen 
 

 
ANMÄL DIG 
TILL RESAN! 

 
Lördagen 18 maj 

 
 

Nytt resmål. 
Se mer information 

längre ned

Nytt resmål - Herräng i Norrtälje kommun 18 maj

Vi besöker biodlaren Stephen Hope och tittar på hans biodling.  
 
Program 
07.30                 Avgång Märsta stations parkering på östra sidan om järnvägen 
09.00                 Ankomst Herräng – Fika med bulle 
09.15                 Bigårdsbesök hos Herrängs biodling (Stephen Hope) 
11.30                 Lunch Herrängs folkets hus (matig sallad med i största mån lokala produkter) 
12.45                 Avfärd till Fiskaruddens naturreservat 
13.00                 Fiskaruddens naturreservat vandring 2 timmar – inkluderat en fikapaus, eget 
                          medtag till denna för dom som vill. 
                          Alternativt 
                          Kulturstig på egen hand i Herräng – kartor finns. Kulturstigen är 3,7 km lång men
                          man behöver inte gå hela. 
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15.00                 Guidning i Herräng 
15.30                 Hemfärd 
17.00                 Ankomst Märsta 
 
Anmälan 
Anmäl via mail till kontakt@sigtunabiodlarna eller till Göran Nilsson tfn 073 253 8046 för vår
planering behöver vi din anmälan så snart som möjligt. 
 
Kostnad 
480 kr per person inklusive lunch och fika 
Betalas med: 
Swish 073 253 8046,  
Plusgirot i förhand 689192-3 eller 
Kontant på bussen. 
 
Information: 
Herrängs biodling: 
https://herrangsbiodling.com/ 
Herräng 
https://kultur.norrtalje.se/documents/344621/2152045/Herr%C3%A4ng/4fa7137e-16bb-4541-
a47d-4735bca847e5 
Båthuset 
https://www.norrteljetidning.se/artikel/herrangs-storhetstid-som-fiskleverantor 
Fiskaruddens naturreservat 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskaruddens_naturreservat 
 

Fototävling - Ta årets bild inom Sigtunabiodlarna

Föreningen utlyser en fototävling. Ta årets bibild inom Sigtunabiodlarna. En klass för bilder på
"våra" bin samt en klass för solitär bin. Bilderna skall ha någon form av knytning till bin.  
 
Skicka din digitala bild till kontakt@sigtunabiodlarna senast den 5 augusti. 
 
Karolina Wilczynska kommer att välja ut 6 bilder i varje klass som kommer att finnas uppsatta på
Hembygdsdagen den 17 augusti. Besökarna på hembygdsdagen kommer att få rösta fram årets
bild i de båda klasserna.

Prover för test av Amerikansk yngelröta inskickade

Föreningen har erbjudit de medlemmar som vill att testa sina bin för amerikansk yngelröta. Ett
mail med erbjudande har gått ut till föreningens medlemmar. Det är frivilligt och föreningen står för
kostnaden. 
 
Testerrna är nu tagna skickade för analys. Vi återkommer med information när svar kommit på
proverna
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Info från - Föreningsmöte den 19 mars i Husby skola. 
 
Den 19 mars fick Sigtunabiodlarna besök av Preben Kristiansen på föreningsmötet vid Husby
skola. Inbjudna var även Vallentuna/Väsby- och Sollentuna biodlarförening och det blev runt 50
medlemmar som träffades. 
 

Bihälsokonsult Preben Kristiansen

Bihälsokonsulent Preben Kristiansen höll ett intresant föredrag hos Sigtuna biodlarna. 
 
Preben informerade oss om hur vi skall sköta varroabehandlingen på ett utförligt och lärorikt sätt. 
vidare gav han information om de nya reglerna runt bitillsynen. 

Väderprognos av Joukko Wuorisalo 
 
Som brukligt delade Juokko med sig av sina väderkunskaper.  
 
Årets sommar kommer att bli som "en vanlig svensk sommar".

Aktiviteter under första halvåret: 
 

Alla föreläsningar sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

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
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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:  
 
17 aug  - Sigtunabiodlarnas aktivitet SBR 100 år 
31 aug  - Sveriges Biodlares Riksförbund fyller 100 år -aktivitet med Stockholms distriktet 
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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