
Medlemsblad för Huddingeortens Biodlareförening Nr 1 2016 

Biåret 2016 
I din hand håller du nu Nr 1 av Huddingeortens Biodlareförenings 
medlemsblad. I år har bladet kommit ut minst sagt sporadiskt. Det har 
skickats ut några mail och ett och annat SMS men inte något i detta 
format. Detta nummer blir en sammanfattning av året som gått. 
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Nykläckt drönare 

Foto Jan Gustavsson 
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Biåret började 10:e mars 
  

Foto Jan Gustavsson 

Den 10:e mars skickade Hans ut ett SMS om att bina 
hade gjort sin stora vårrensning och att det var dags att 
byta bottnarna. 

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. För att de inte skulle täppa till 
ventilationen hade vi kontinuerligt skrapat ur döda bin. 
Nu bytte vi även till nya bottnar och våra kupor var redo 
för ett nytt år. 
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Foto Jan Gustavsson 

Bidödligheten 
Bidödligheten under vintern har varit låg i Huddinge. Av 
de som svarat på Hans enkät (47 personer) så framkom 
det att 268 samhällen invintrades och 245 samhällen 
utvintrades vilket ger en dödlighet på cirka 8,5%. Ett 
helt godkänt resultat för den vinter som var. 
 

Bitillsyningsmannen Hans på inspektionsrunda 
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Städdag den 23: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, plantera biväxter och hålla 
brasan vid liv. Det hela avslutades med fika i solen. 

Foto Jan Gustavsson 

Här förbereds rabatten för att så biväxter 
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Många lass jord blir det Plantor ska planteras 

Sly ska klippas bort Diken ska grävas ut 

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson 
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Jorden ska krattas ut i rabatten 

Elden behöver mycket syre när bränslet är blött. Då är en lövblås bra att ha 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 
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Alla kan hjälpa till att trampa ner fröna i marken 

Hårt arbete belönas med varmkorv med bröd och kaffe eller te 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 
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Den 27:e april började de 
”vanliga” bigårdskvällarna 
 
Det är mycket som ska göras i en bigård under året och 
den 27:e april drog det vanliga jobbet igång på Sundby. 
Samhällen skall kontrolleras så att det finns drottning och 
mat. Drottningar ska märkas. Ramar ska snickras. 
Skattlådor ska ställas på kuporna 

Övningsmärkning av drönare inför drottningmärkningen 
Foto Jan Gustavsson 
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Skattlådor ställs på kuporna 

Tisdag 2/8 var vi på studiebesök i Freddy Duwes bigård Hussebo.  Dagen till ära var Erik Östlund på 
besök och berättade om varroabekämpning med thymol. 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 
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Dags att slutskatta 

Bina borstas bort med biborstlådan Ibland tar vi en funderare på vad vi 
håller på med 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson 
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Innan vi lägger på skattlådorna lägger vi på en thymolremsa för att bekämpa varroa 

Invintring med sockerlösning och lecakulor i 
fodringslådan så att bina enkelt kan hämta 
fodret utan att drunkna 

När bina dragit ner allt foder så tvättas 
lecakulorna för att vara fräscha till 
nästa år 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson 
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Dags att göra honungsymp Honungsympen rörs ihop med nyslungad 
honung 

Den hoprörda honungen tappas upp i tunnan 
som är kopplad till påfyllningsmaskinen 

Tappmaskinen ställs in på rätt vikt 

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 
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Etiketter klistras på burkarna 

Burkarna fylls och kontrollvägs 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 



14 

Tappmaskinen måste hela tiden fyllas på 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 

Efter vägningen skruvas locken på burkarna. 
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En lördag fick vi besök av en grupp polska biodlare som ville veta hur biodlingen går till i Sverige. 
Gruppen om en 40-tal personer var mycket intresserade av hur vi jobbar med utbildning. 
Eftersom vi hade tur med vädret så bjöds det på lunch i det gröna bestående av den svenska  
nationalrätten korv med mos. Besöket var mycket uppskattat. 

Foto Kerstin Björkman 

Foto Kerstin Björkman 

Foto Kerstin Björkman 

Foto Kerstin Björkman 

Foto Kerstin Björkman 

Foto Kerstin Björkman 
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Urban tittar på medan Hans mäter. Sen kapar Urban musgallren till kuporna 

Nu är allt klart för vintern. 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson 
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Tack alla medlemmar 
som har hjälpt till under 

biåret som gått 
  

Foto Jan Gustavsson 
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Så här ser planen ut för 
aktiviteter 2017 
  
  
Vårträff på Sundby datum meddelas 
senare 
  
2/8 – Öppet styrelsemöte på Sundby 
  
29/11 – Årsmöte  
  
6/12 – Honungsbedömning (endast styrelsen) 

Foto Jan Gustavsson 

Foto Jan Gustavsson 

Medlemsmöte på Sundby 
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Handlingsplan för Biåret 2017 

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 

 

Drönare på upptäcktsfärd 

Foto Jan Gustavsson 
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Oktober  

Vaxhantering nedsmältning av ramar                                                                                                             

Svärmgaller stängs 

November 

Årsmöte 29/11 

Biåret slut.  

Under vintern                                                                                                                                                                     

Kontrollera att snö ej täcker ventilationsöppningarna 

 

Höstbrasa 

Foto Jan Gustavsson 
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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 

11. (Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2017)* 

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2017 

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 

 

22 * Gjordes på årets årsmöte 


