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Biåret 2018
Årsberättelse för Huddingeortens Biodlareförening
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Bi i Flottsbrobacken på midsommarafton

Foto Jan Gustavsson
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Biåret började 29:e mars

Foto Jan Gustavsson

Den 29:e mars skickade Hans ut ett SMS om att det var 
dags att hjälpa bina med att ta bort musgallren och 
rensa undan döda bin. 

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.
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Städdag den 5:e maj
Ordförande Hans Samland bjöd in alla medlemmar till 
en städdag på Sundby. Vädret var vackert och många 
medlemmar hjälpte till med att så biväxter, kratta, rensa 
sly, gräva diken, köra jord och plantera växter. 
Det hela avslutades med fika i solen.

Foto Jan Gustavsson

Här rensas det för fulla muggar.
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Löv krattades Plantor ska planteras

Fönster tvättades Löv ska köras till kompostering

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Hinkar diskas

Arbetsuppgifter fördelades

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Den 16:e maj började de 
”vanliga” bigårdskvällarna

Det är mycket som ska göras i en bigård under året och den 
16: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.

Kontroll av kuporna

Foto Jan Gustavsson
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Förberedelse för att rengöra Huddingekupor

Kupan rengörs med avbränning och skrapning

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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När kupan är rengjord så är det bara att använda igen.

Kontroll i bigård nr 1 Huddingekupan finns ibland till försäljning.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
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Var är drottningen?

Johann Lang hjälper till med att kolla kupan. Övriga kupor kontrolleras

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
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Kupkontroll

En vanlig onsdagskväll med full aktivitet

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Ursmältning av ramar

Nu skall ramarna tvättas

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Insmältning av vax i ram

Åke letar tråd att sätta i strömmen i.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Borrning av ramvirke

Ramtillverkning

Foto Jan Gustavsson
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Lasse spikar nya hoffmanramar

Fika efter en ”hård” arbetsdag i bigården

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Blandning av foder för invintringen Invintring av samhällen.

Vaxborttagning Lådor färdiga för slungning.

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Sommaren 2018
Sommaren 2018 var mycket varm och torr vilket påverkade 
biodlingen på olika sätt beroende på var bigårdarna var 
placerade. Vissa biodlare fick rekordskördar då deras kupor 
stod på platser med god tillgång på vatten så att blommor 
och träd kunde blomma under hela sommaren. Andra 
biodlare hade bra drag på försommaren men när sommaren 
kom hade alla blommor blommat ut och det blev då brist på 
drag.

Sommarjobbare

Foto Jan Gustavsson
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Byggande av 
Huddingekupor

Föreningen fick bidrag ur Huddinge kommuns miljöfond för 
att byta ut våra Nackakupor i plast till Huddingekupor i trä. 
Allt för att få en mindre miljöpåverkan i vår bigård.
Byggandet av kuporna fick ett oplanerat stopp på grund av 
oförutsedda händelser men nu är material inköpt och 
byggandet ska dra igång igen under hösten.

Några kupor hann byggas under sommaren

Foto Jan Gustavsson
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Distriktets föreläsning 
om mjöd och mölska

Foto Jan Gustavsson

Den 18:e januari bjöd Stockholms biodlardistrikt in till 
en föreläsning om mjöd och mölska på kommunhuset i 
Nacka.

Några av föreningens medlemmar var där och fick prova 
dessa ädla drycker gjorda av honung. Vi fick också reda 
på hur man kan gå tillväga för att göra sina egna 
honungsbaserade drycker.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson

Ett urval av de provade dryckerna.



19

Biets dag på Julita Gård
Den 14 juli åkte några medlemmar till Julita för att fira biets 
dag. Under dagen fanns många aktiviteter, föreläsningar och 
annat. Bland föreläsningarna så kunde man få höra om  
Svenska bin, salvtillverkning och honungsimport från 
östländerna.
Det visades även flera olika typer av kupor och slungor.
Dessutom
• ”Fråga bitillsyningsmannen”
• Utställningar
• Försäljning av biredskap
• Hur man slungar honung
• Mariestads biodlare tröskar bibröd

Avtäckning av honungsramar på Julita gård

Foto Jan Gustavsson
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Några av föreningens medlemmar har besökt en biodlare med topplistkupor.

Topplistkuporna har ingen vanlig ram utan bina bygger sina vaxkakor på en list.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Lars Hellander från SBR höll föredrag om ekologisk biodling

Lars Hellander

Foto Jan Gustavsson

Studiebesök 7:e augusti 
hos Freddy Duwe i 

Hussebo
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Några av föreningens medlemmar besökte Distriktets informationskväll den 25/10 om 
vaxhantering samt hur vår egen Johann Lang ser på sin egen biodling och hur det ser ut i andra 
länder. Kvällen var fullbokad och distriktet kommer att försöka göra en repris längre fram i höst.

Här pratar Johann om biodling i Tyskland. Han gick bland annat igenom biodling i Kina, Nya 
Zeeland, Kuba, Sydafrika. Han tipsade också om nästa års resa till Israel.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Distriktets medlemskväll
25:e oktober



Vad händer i vinter på 
Sundby

• Intentionen är att under vintern 
hållas ett antal utbildningskvällar 
med olika teman på Sundby på 
onsdagar. Medlemmarna får 
kallelser via SMS allt eftersom 
kvällarna bestäms.

23

Foto Jan Gustavsson

Pollen
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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 2019

• Utbildningskvällar under vintern

• Vårträff på Sundby, datum meddelas
senare

• Augusti – Öppet styrelsemöte på Sundby

• November – Årsmöte 20/11 kl 19:00

• December – Honungsbedömning (endast styrelsen)

Foto Jan Gustavsson

Medlemsmöte på Sundby
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Handlingsplan för 

biåret 2019 på Sundby
April                                                                                                                        

Vårkontroll

Nedfallsundersökning                                                                                                         

Vid behov varroabekämpning med thymol, 

vilket 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

Bi med pollenbyxor
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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. Observera de slitna vingarna – detta bi har jobbat hårt.

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 utanför föreningsstugan under Huddinges eldningsvecka.

Foto Jan Gustavsson



Inför årsmötet

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

• Glöm inte att ta med inneskor

• Kaffe eller té och smörgås

• Du som vill lämna honung för 
bedömning, medtag honungen i 
glasburk till årsmötet

29
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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 2018-2019

11. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2020

12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2018-2019

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 30
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Valberedningen föreslår inför Huddingeortens 
Biodlareförenings årsmöte 2018 följande styrelse:

Ordförande 

• Hans Samland omval till 2018 Ja till omval

Ledamöter 

• Kerstin Björkman omval till 2019 Ja kvar 1 år

• Lena Stengård Hamnell vald till 2018 Lämnar vid årsmötet

• Tommy Jakobsson Nyval 2 år

• Marie Eklund vald till 2018 ja kvar för 2 år

• Hans Rosenlund vald till 2018 ja för 2 år

• Urban Schelén vald till 2018 ja omval 2 år

Suppleanter 

• Åke Johansson omval på 1 år Ja omval 1 år

• Andreas Ballhausen omval på 1 år Ja omval 1 år

Revisorer:

• Åke Lif Ja för 2019

• Lars Skoglund ja för 2019

Revisorsuppleant

• Nihad Subasic Ja för 2019

Valberdningen:

• Johann Lang

• Rolf Jansson 
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