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Bi i Flottsbrobacken på midsommarafton

Foto Jan Gustavsson
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Biåret började 17:e 
januari

Foto Jan Gustavsson

Den 17:e januari skickade Hans ut ett SMS om att bina 
hade gjort sin stora vårrensning och att det var dags att 
hjälpa bina med att ta bort musgallren och rensa undan 
döda bin. Det var mer än en månad tidigare än 2016.

Vi kollade i vår bigård och det fanns behov av botten-
rengöring. Under vintern hade en hel del bin dött och 
fallit ner på botten. Nu bytte vi även till nya bottnar och 
våra kupor var redo för ett nytt år.
Redan den 15:e februari så hade drottningen börjat att 
lägga ägg vilket innebar att vi var tvungna att kolla 
foderstatusen så att inte samhällena skulle svälta. Tidig 
yngelsättning ökar foderförbrukningen jämfört med ett 
normalt år.
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Städdag den 22:e april
Ordförande Hans Samland bjöd in alla medlemmar till 
en städdag på Sundby. Vädret var vackert och många 
medlemmar hjälpte till med att så biväxter, röja sly, 
gräva diken, köra jord och plantera växter. 
I år blåste det för mycket så det blev ingen brasa fast vi 
tog ned en massa sly. Det hela avslutades med fika i 
solen.

Foto Jan Gustavsson

Här röjs sly så det står härliga till.
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Fönster tvättas Plantor ska planteras

Löv krattas Mer sly ska klippas

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
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Löv körs iväg till komposten

Löven blåses ihop till högar

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Studiebesök av Södertälje 
biodlare
Lördagen den 13:e maj kom Södertäljebiodlarna på 
studiebesök till oss på Sundby. Hans, Urban, Kerstin och 
Jan hälsade de gästande biodlarna välkomna.
Vi visade vår utrustning och lokaler och pratade en massa 
om biodling under ett par timmar. Studiebesöket 
avslutades med sopplunch inne i stugan. Södertäljes 
biodlare var mycket imponerade över stället och den 
utrustning vi har. Själva har de ingen egen föreningsbigård 
utan får träffas hemma hos varandra.

Södertäljebiodlarna tittar på vår vaxsmältningsutrustning
Foto Jan Gustavsson
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Biprat med Södertäljebiodlare

Studiebesöket avslutades med sopplunch

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Bidödligheten
Den 4:e maj skickade Hans ut en enkät om 
bidödligheten.
Bidödligheten under vintern har varit hög i Huddinge. 
Av de som svarat på Hans enkät (37 personer) så 
framkom det att 196 samhällen invintrades och 160 
samhällen utvintrades vilket ger en dödlighet på cirka 
18%. 

Bålgetingar utgör inget hot mot bisamhällen men de mumsar gärna i sig enskilda bin

Foto Jan Gustavsson
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Den 10:e maj började de 
”vanliga” bigårdskvällarna
Det är mycket som ska göras i en bigård under året och 
den 10:e maj drog det vanliga jobbet igång på Sundby.
Samhällen skall kontrolleras så att det finns drottning och 
mat. Drottningar ska märkas. Ramar ska snickras. 
Både nya och gamla medlemmar hjälps åt med sysslorna.

Samtal i bigården

Foto Jan Gustavsson
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Förberedelse för att ta hand om en bisvärm

Svärmen har infångats i en tunna. När den har vilat någon dag så häller man över bina i en ny kupa.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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När ramarna är på plats så sprutar Hans på lite vatten för att lugna bina.

Snart kommen bina att boa in sig och 
drottningen börjar lägga ägg

Urban har sålt egentillverkade kupor.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
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Under sommaren har vi haft en drottningodlingskurs för vana biodlare på Sundby.

På drottningodlingskursen har deltagarna fått 
lära sig att larva om.

Hans kontrollerar att storleken på 
larven är den rätta.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
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När kopparna är klara så sätts de in i odlingskupan.

Har man fler drottningkoppar så kan man fylla en ram och sätta ner den i kupan.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
Foto Jan Gustavsson
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Odlingskupan blir även stödmatad för att klara av att dra upp så många drottningar som möjligt.

Apideor iordningställs för att ta emot de framavlade drottningarna.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
Foto Jan Gustavsson
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Foderdeg till apideorna förbereds.

Många var intresserade att se på när apideorna fylldes med foderdeg, bin och drottning.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Några av föreningens medlemmar har besökt en biparningsplats på Visingsö.

En parningskupa på Visingsö. Det finns hundratals av dem i området.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
Foto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Här laddar Hans och Urban wettexdukbitar med tymol.

Här syns resultatet av övningen ovan.

Foto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Studiebesök hos Freddy Duwe i Hussebo där Erik Österlund och en kollega höll föredrag 
om varroabekämpning och biodling i Östeuropa.

Ett 60-tal personer var på plats. Huddinge biodlareförening bjöd på grillkorv med bröd 
till deltagarna.
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Foto Jan Gustavsson

Studiebesök hos Freddy Duwe i Hussebo.

Korvgrillarna Urban och Kerstin

Foto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Skattning av bikuporna.

Innan ramarna tas in så måste bina bort från dem. Det kan göras med en sådan här 
borste alternativt med bitömmarbotten.

Foto Jan Gustavsson
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Invintring av samhällen. Invintring av samhällen.

Skattlådorna bärs in i slungrummet. Lådor färdiga för slungning.

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Klistring av etiketter på honungsburkarna innan påfyllning.

Många etiketter blir det.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Rörning av ymp. Blandning av nyslungad honung och ymp.

Den ympade honungen tappas på burk. Locken ska dras åt till rätt moment.

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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I september var några av medlemmarna på en föreläsning men bihälsokonsulenten Preben 
Kristiansen. Det var Stockholmsdistriktet som hade bjudit in Preben till Tyresö denna gång.

Preben talade om varroabekämpning och hur man får friska bisamhällen.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson



Vad händer i vinter på 
Sundby

• Under vintern planeras det att 
hållas ett antal utbildningskvällar 
med olika teman på Sundby på 
onsdagar. Medlemmarna får 
kallelser via SMS allt eftersom 
kvällarna bestäms.
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Tack alla medlemmar 
som har hjälpt till under 

biåret som gått

Foto Jan Gustavsson



Förbundsinformation

SBR centralt

• SBR har en ny hemsida 
som vi uppmanas att 
titta in på. Där finns bl.a
utbildningsmaterial för 
nerladdning samt 
Biodlarpodden att 
lyssna på

• Förrbundet betonar 
vikten av att biodlare 
tar tillvara på och 
återanvänder gammalt 
vax eftersom vax har 
blivit en bristvara.

• Biodlarkonferens 
kommer att hållas bl.a i 
Stockholm/ Mälardalen 
under 2018.

SBR 
Stockholmsdistriktet

• Stockholmsdistriktet 
planerar kurs/ 
föreläsningar om bl.a:

• mjöd och mölska

• föreningskunskap 
för nyvalda 
styrelseledamöter

• pollenanalys

• kvalitet i biodling

• medicinsk forskning 
kopplat till honung

• mm
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Så här ser planen ut för 
aktiviteter 2018
• Utbildningskvällar under vintern

• Vårträff på Sundby, datum meddelas
senare

• Augusti – Öppet styrelsemöte på Sundby

• November – Årsmöte 

• December – Honungsbedömning (endast styrelsen)

Foto Jan Gustavsson

Medlemsmöte på Sundby
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Handlingsplan för Biåret 2018

på Sundby
April                                                                                                                        

Vårkontroll.                                                                                                                            

Nedfallsundersökning.                                                                                                        

Vid behov varroabekämpning med thymol, tar ca 3 

veckor

Maj

Biåret drar igång på allvar                                                                                                         

I slutet på maj görs avläggare                                                                                               

Skattlåda sätts på                                                                                                           

Vårmöte

Juni                                                                                                                         

Kontroll av svärmbenägenhet                                                                                                  

Kontrollera behovet av skattlådor

Foto Jan Gustavsson
Innan svärm och fullbordad svärm
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Juli                                                                                                                         

Nedfallsundersökning                                                                                                         

Skattning                                                                                                                    

I juli / augusti slutskattning                                                                                               

Slungning

Augusti                                                                                                                      

Drottningbyte.                                                                                                                            

Vid behov Varroabekämpning med t.ex thymol, tar ca 3 

veckor

Vinterfodring                                                                                                                

September                                                                                                                    

Avsluta vinterfodring och varroabekämpning

En dag på jobbet för ett bi.

Foto Jan Gustavsson
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Oktober 

Vaxhantering nedsmältning av ramar                                                                                           

Svärmgaller stängs

November

Årsmöte 

Biåret slut

Under vintern

Kontrollera att snö ej täcker ventilationsöppningarna

Höstbrasa i föreningsstugan.

Foto Jan Gustavsson



Inför årsmötet

• Välkommen till Huddingeortens 
biodlareförenings årsmöte onsdag 
22:a november kl. 19.00 i Stuvsta
gamla stationshus (Väntsalen)

• Glöm inte att ta med inneskor

• Kaffe eller té och kaka serveras

• Lotteri anordnas så ta med 
kontanter

• Du som vill lämna honung för 
bedömning, medtag honungen i 
350, 500 eller 700 g burk till 
årsmötet
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Dagordning årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Dagordningens fastställande

3. Frågan om mötet är behörigen utlyst

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet och tillika 
rösträknare

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

7. Revisorernas berättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet

9. Behandling av motioner och styrelseförslag. 

10. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna för 2017-2018

11. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2019

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2017-2018

13. Val av ordförande

14. Val av styrelseledamöter

15. Val av styrelsesuppleanter

16. Val av arbetsutskott

17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18. Val av ombud och ersättare till Stockholms läns biodlare

19. Val av studieledare

20. Val av honungsbedömningskommitté

21. Val av sjukdomskommitté

22. Val av redaktionskommitté

23. Val av avelskommitté

24. Val av kommitté för föreningsbigården

25. Val av valberedning

26. Mötesdatum kommande verksamhetsår

27. Mötets avslutande

28. Övriga frågor 33


