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Extra medlemsmöte
 
Onsdagen den 29 maj kl. 18.30-21.00 
Docent Eva Forsgren från SLU - Tester av Amerikansk yngelröta

Inom Sigtunabiodlarna har biprov på amerikansk yngelröta
tagits på i stort sätt alla medlemmars samhällen. 
 
Resultatet förväntas att finnas klart under kommande vecka. 
 
Docent Eva Forsgren från SLU är inbjuden till ett extra insatt
medlemsmöte den 29 maj kl 18.30-21.00 vid Husby gamla
skola. 
 
Punkter som bland annat kommer att tas upp: 
 
- genomgång av testmetoden   
- hur man hanterar ett smittat samhälle.   
- hur undviker man onödig spridning 
 
- vad händer vid ett utbrott 
- förebyggande åtgärder 
- fritt för frågor 
 
Alla som har möjlighet bör delta då detta är ett viktigt
informationsmöte. 
 
Välkomna till våra aktiviteter  
Styrelsen 
 
Grannföreningarna Vallentuna/Väsby och Sollentuna är också
inbjudna till detta möte.
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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

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:  
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18 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

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

 
 
 
 
 
 

This email was sent to p.onerhed@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Sigtunabiodlarna · Fridal 431 · Rosersberg 19596 · Sweden 
 

Subscribe Past Issues Translate

https://honungsringen.us12.list-manage.com/profile?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=608b5527ef&e=1cf77d553b
https://honungsringen.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=608b5527ef&e=1cf77d553b&c=a06f3efef3
mailto:p.onerhed@gmail.com
https://honungsringen.us12.list-manage.com/about?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=608b5527ef&e=1cf77d553b&c=a06f3efef3
https://honungsringen.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=608b5527ef&e=1cf77d553b&c=a06f3efef3
https://honungsringen.us12.list-manage.com/profile?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=608b5527ef&e=1cf77d553b
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0b6b2e910e759e76d96318a3d&afl=1
http://eepurl.com/gf2ekH
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=608b5527ef
javascript:;

