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Bi i Flottsbrobacken på midsommarafton

Foto Jan Gustavsson
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Biåret började 23:e 
februari

Foto Jan Gustavsson

Den 23:e februari 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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Den 24:e april 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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Rengöring av bottnar till Huddingekuporna

Kontroll av samhällen.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Möte i bigården

Kontroll i bigård nr 1 Bottnar ska bytas ut

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
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Stockholmsdistriktets 
biodlarresa till Baltikum

Foto Jan Gustavsson

Den 25:e april åkte ett glatt gäng om 10 personer från 
Huddingeortens biodlareförening tillsammans med 
biodlare från resten av Stockholmsdistriktet till Baltikum 
för att se hur biodlingen går till där. Resan gick med 
buss och båt över till Riga där vi besökte en 
biredskapshandlare.

Resan gick vidare till en biredskapsgrossist där vi 
förutom att titta på biredskap och maskiner även fick 
prova lokalt producerade godsaker så som choklad med 
honung och en variant av honungschampagne.

Här spanas lettiska bidräkter in.
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Foto Jan Gustavsson

Vi fortsatte färden till ett biodlingsmuseum där vi blev 
bjudna på god soppa lagad över öppen eld och 
hembakat bröd.

I det välordnade museet fanns det en stor mängd 
slungor och annan utrustning som behövs för 
honungsproduktion.

Här provas en av alla slungorna på museet.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Färden gick vidare mot Estland där vi besökte en firma 
som tillverkar maskiner för honungsförädling.

Nästa års distriktsresa går preliminärt till Litauen.
Kolla in utskicken från distriktet där resan kommer att 
annonseras.

Avslutningslunch på Olde Hansa  i Tallinn med mjöd och viltkorv

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson

Hela resesällskapet förevigade utanför bussen.



9

Städdag den 27:e april
För de som inte var med på Baltikumresan så 
anordnades 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. Bild från tidigare städdag
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Invigning av 
Huddingeleden 
den 28:e april
Söndagen den 28 april invigdes Huddingeleden med 
ett event på Sundby. 
Det var tipspromenad för de stora och naturbingo 
för de små. De som ville kunde följa med på en 
guidad vandring längs med Huddingeleden till 
Gladövik. Det fanns också möjlighet att träffa lokala 
föreningar. Vi sålde honung vid föreningsstugan. Alla 
besökare bjöds på grillkorv och fika vid Sundby gård.

Foto Urban Schelen

Honungsförsäljning under invigningen av Huddingeleden
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Vax och mellanväggar
Nytt för i år 2019 är att du kan byta ditt nersmälta och 
väl rengjorda vax mot nya mellanväggar till en kostnad 
av 50kr/kg. 

Mellanväggarna finns i storlek LN och HLS

OBS! nedsmält och väl rengjort vax betyder att vaxet du 
lämnar in är i form av lätthanterliga block (nedsmält i 
typ mjölkförpackning) och det skall inte vara några 
synliga skräppartiklar i blocken.

Foto Jan Gustavsson

Isättning av vaxmellanväggar i HLS ramar.



Arbete i bigården
Under vår och försommar så utökar vi yngelrummen i våra 
bikupor, lägger på skattlådor och håller koll på att inte 
samhällena ska svärma.
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Foto Jan Gustavsson

Kontroll av samhällen

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Här går drottningen, lätt att se även om hon är omärkt.

Hans Samland hjälper till med att kolla kupan. Här skall det bli avläggare

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan Gustavsson
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Kupkontroll

Vår bigård används också för filmning av nya avsnitt som man kan se på Johann Langs 
hemsida https://alltombiodling.se/nyheter/videos/

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

https://alltombiodling.se/nyheter/videos/
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Omhändertagande av en bisvärm Alla ska med in

Ogräs rensas

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Fika efter arbetet är viktigt.

Biodlare spekulerar……

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Nu är det dags att slunga honungen.

Såhär kan man placera 8 HLS ramar i slungan.

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson
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Det gäller att inte slunga för hårt för då
kan vaxmellanväggen gå sönder

Avtäckning pågår

Honungen rinner ut ur slungan

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Foto Jan Gustavsson

Beredning av vinterfoder

Vinterfodring

Foto Jan Gustavsson



Besök av tidigare 
hyresgäster på Rävfarmen
Onsdagen den 7/8 fick bigården ett celebert besök av två 
systrar som växte upp på Rävfarmen. De berättade hur det 
var att bo i stugan och visade bilder hur det såg ut då.
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Foto Jan Gustavsson

Gun-Britt är född i stugan och Kerstin visar bilder på hur det såg ut förr vid stugan.

Foto Marie Eklund
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Linoljning av nya kupor

Uppstapling av nyoljade Huddingekupor

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson
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Snickarmästarna bygger skattlådor i HLS format.

Här har de kommit lite längre

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson Foto Jan GustavssonFoto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson



28/9 1000 meter konst
1000 meter konst och hantverk är Stockholms längsta 
konst- och hantverksutställning! Här ställer proffs och 
amatörer ut sida vid sida. Fler än 120 utställare var 
anmälda. Utställningen hölls längs parkvägen mellan 
Huddinge stations järnvägstunnel och Huddinge kommuns 
konstcentrum Fullersta Gård. Vi sålde honung längs vägen.
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Foto Jan Gustavsson

Glada honungsförsäljare trots det trista vädret

Foto från Facebook Lena Stengård-Hamnell

Kunderna strömmar till Ser det inte inbjudande ut?

Foto från Facebook Lena Stengård-HamnellFoto från Facebook Lena Stengård-Hamnell



Kupsnickeri på Sundby
Under hela sommaren har våra kupbyggare varit flitiga och 
byggt ett stort antal bikupor som nu används i 
föreningsbigården.
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Foto Jan Gustavsson

Mycket jobb har lagts ner på kupsnickeriet

Foto Urban Schelen

Foto Urban Schelen

Foto Urban Schelen

Foto Urban Schelen



Kupsnickeri på Sundby
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Foto Jan Gustavsson

Många lådor blev det

Några av de mest flitiga byggarna har varit:
Urban, Lasse, Tommy, Börje, Åke, Hasse, Gert med flera.
Ett stort antal andra medlemmar har hjälpt till med 
linoljning av kupdelarna samt snickrat ramar.

Ett STORT TACK till alla som hjälpt till i byggsvängen.

Foto Jan Gustavsson
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Sommaren 2019
Sommaren 2019 var 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.

Törstiga bin

Foto Jan Gustavsson

Foto Jan Gustavsson



Aktiviteterna under året
• 27/4 Städdag på Sundby

• 28/4 Invigning av Huddingeleden med honungsförsäljning

• 8/5 Utökning av yngelrum och lägga på skattlådor

• 15/5 Genomgång av samhällen och linoljning av kupor

• 22/5 Genomgång av samhällen och spikning av ramar

• 29/5 Bygga ramar och dela tre samhällen

• 5/6 Genomgång av samhällen, spikning och trådning av 
ramar samt linoljning av kupor

• 12/6 Delning av samhällen och öppet styrelsemöte

• 19/6 Genomgång av samhällen och fixa ramar
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Foto Jan Gustavsson

Snickarboden



Aktiviteterna under året
• 26/6 Genomgång av samhällen och spika ramar samt ta 

hand om en svärm

• 3/7 Genomgång av samhällen. Draget har varit fattigt så 
kupor och avläggare ska kollas så att alla har foder

• 10/7 Genomgång av samhällen, lägga på skattlådor

• 17/7 Genomgång av samhällen och skatta de samhällen som 
har tillräckligt med honung

• 25/7 Genomgång av samhällen, försäljning av thymol och 
genomgång av uthyrningsslungan

• 31/7 Genomgång av samhällen, ta bort thymol och skattning

• 7/8 Besök av två systrar som bott på Rävfarmen

• 14/8 Förberedelser för invintring och slungning av honung
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Foto Jan Gustavsson

Vinterfodring



Aktiviteterna under året
• 21/8 Fortsatt invintring (giva 2) och slungning av 

kvarvarande ramar

• 28/8 Kolla invintringen och städa slungrummet

• 5/9 Kolla invintringen, linolja nybyggda skattlådor, 
förberedelse för honungstappning

• 11/9 Kolla att allt är i sin ordning inför vintern i bigården. 
Bereda burkar och hinkar inför tappningen.

• 18/9 Onsdagsmötet inställt på grund av styrelsemöte

• 25/9 Upptappning av honung på burk samt rengöring av 
foderlådor.

• 28/9 1000 meter konst med honungsförsäljning

• 2/10 Städning av boden

• 9/10 Visning av oxalsyraförångaren fungerar

• 16/10 Onsdagsmötet inställt på grund av styrelsemöte
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Foto Jan Gustavsson

Oxalsyraförångare
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Oxalsyraförångare
Föreningen har köpt in 3 stycken oxalsyraförångare som 
medlemmar kan hyra för att göra varroabehandling på 
hösten när det är yngelfritt och innan bina har gått i 
vinterklot.
Bokar förångaren gör man på en lista på Sundby. Kostnad är 
50kr/tillfälle och medlem. Betalning gör man till vårt 
postgirokonto 16 37 85-9.
Förångare, hållarram, tak och oxalsyra ingår i hyran. 
Bilbatteri för ström till förångaren får du fixa själv.

Oxalsyraförångare i ram som underlättar
hanteringen

Foto Jan Gustavsson



Fyll på med ett kryddmått oxalsyra / Låda vid LN, två kryddmått vid två lådor osv.
Vid HLS lådor ca 1,5 kryddmått vid två lådor
Låt batteriet vara inkopplat i 15 min och vänta därefter 5 min ytterligare innan ni lyfter på 
locket så ångorna har lagt sig.
OBS Brännaren är mycket varm så hanteras varsamt tills den kallnat
Ta sedan bort locket, brännaren och ramen och förångningen är klar!

Ingen täckning nertill på kupan behövs vid förångning uppifrån!
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Placera ramen noggrant på LN-lådan
alt HLS-lådan

För in värmaren i spåret

Lägg ner förångarens  skaft i spåret Fyll på oxalsyra, se mängd nedan

Lägg på taket Koppla in batteriet röd på pluspol och     
blå på minuspol

Oxalsyraförångare gör såhär

Foton Urban Schelen
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SBR 100 år

Foto Jan Gustavsson

Den 31 augusti firade vi i Stockholms läns biodlardistrikt 
att SBR fyllde 100 år i år. Solen sken och många 
medlemmar från olika föreningar inom distriktet kom 
till Farsta Gård för att fira.
Folkmusikgruppen Stockholms Spelmansgille underhöll 
med både sång och musik. Några tog sig en svängom i 
gruset. Lasse Hellander höll föredrag om ”Biodling förr 
och nu”. Maj Östberg Rundquist talade om drönarlarver 
som en del av framtidens protein försörjning.
Den som ville kunde spela på chokladhjulet, smaka på 
honung från olika blommor eller lära sig mer om olika 
kuptyper. För barnen fanns fiskdamm.

Det bjöds på kaffe och tårta.

Foto Stockholms biodlare distrikt
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Flow-hive

Foto Jan Gustavsson

Under födelsedagsfirandet visades också flow-hive
kupan som gör att man kan tappa honung direkt ur 
kupan. Man slipper alltså momenten med att samla 
ihop skattramarna, avtäckningen och slungningen.
Enlig presentatören Pelle så fungerar det förträffligt.

Flow-hive kupa med tappningsrör på sidan

Flow-hive ram med öppningsnyckel

Foto Jan Gustavsson



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.
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Foto Jan Gustavsson

Alternativt användningsområde för döda bin. De mals 
ner och används i medicin. Så gjorde man på 
medeltiden i Baltikum. 

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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Handlingsplan för 

biåret 2020 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

En hand full med bin
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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

Oxalsyrabehandling beroende på temperatur

Bi och humla samsas på samma blomma

Foto Jan Gustavsson
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Oktober 

Vaxhantering nedsmältning av ramar                                                                                           

Svärmgaller/musgaller stängs

Oxalsyrabehandling beroende på temperatur

November

Oxalsyrabehandling beroende på temperatur

Årsmöte

Biåret slut

Under vintern

Kontrollera att snö ej täcker ventilationsöppningarna

Höstbrasa i öppna spisen på Sundby

Foto Jan GustavssonFoto Jan Gustavsson


