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Datum Tema Plats - tid

Onsdag 11 mars VÅRMÖTE 

Per Thunman gästar föreningen, ”Nytt Honungsreglemente och drottningodling i teorin”

Lojo* - 19.00

 26-29 mars Biodlarna i Stockholm finns på plats på Älvsjömässans ”Nordiska trädgårdar”

Prata med Pelle Lundblad om du vill veta mer eller delta i montern.

Älvsjömässan

Torsdag 23 april APRILMÖTE  

”Bihusesyn”, ta med bihusesyn från bitidningen så går vi igenom tillsammans

Ny programpunkt: Berättartema ”Svärmminnen”

Lojo - 19.00

Onsdag 13 Maj ”Svärmar och avläggare”

Svärmförebyggande arbete tex avläggare

Hos Pelle på Skyttevägen 30, 
18.00

Tisdag 2 juni FÖRSOMMARMÖTE grillkväll

Kontroll i bikuporna därefter tänder vi grillen och äter tillsammans

Vid bikuporna på Elfviks gård 
kl 18.00

Torsdag 

18 augusti

SENSOMMARMÖTE knytkalas

Jordgubbar och nyskördad honung, tips och idéer om hur honung kan användas i köket

- Ta med eget fika

Hos Pelle Lundblad, 
Skyttevägen 30 

- 18.00

V.34 OBS! SAMORDNAD VARROABEHANDLING 

Liksom förra året gör vi samordnad varroabehandling och hjälps åt att se till att samtliga våra bisamhällen på ön får någon 
form av varroabehandling under denna vecka. 
Samordningen är viktig för att vi ska slippa reinvasion av parasiter efter behandling. 

Varroatåget - ”Myrsyre-pilen” 
avgår 23/8
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Föreningen bjuder på myrsyra och åker runt och stöttar samtliga biodlare som vill – ”Myrsyrepien”. Inbjudan med 
anmälningslänk kommer ca tio dagar innan.

Onsdag 

23 september

HÖSTMÖTE Årets honungsbedömning och Tävling

”Grand final” – honungstävling…19.00 och framåt

Lojo 

19.00

Tisdag 13 
oktober

Inspirationsföreläsning av Maj Östberg Rundquist

 Framtidens protein med drönare på menyn, plus regler och tillstånd runt egen tillverkning av salvor.

Lojo

19.00

Onsdag

25 november

ÅRSMÖTE: 19.00

Med efterföljande provning av ät och drickbara biprodukter från biodlingen. 

Med  innehåll av minst två biprodukter  (honung, pollen, propolis, drönare, vax… endast fantasin sätter gränser!!)

Lojo

19.00

December Ny tur med ”Varroatåget” oxalsyraexpressen avgår beroende på väder och temperatur v. 49 eller 50

Lojo - samlingslokalen på Lojovägen 44, låg byggnad invid parkering med ingång på gaveln.


