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Valberedningens förslag till styrelse
och andra funktioner för verksamhetsåret 2004/2005

Styrelse Ordförande Jörgen Richardsson (1år)
Övriga Ludvik Jüretic (2 år)

Hans Stigenberg (kvarstår)
Christer Seltorp (2 år)
Jan Wennerberg (kvarstår)

Suppleanter Freddy Duwe (1 år)
Inga Volkmann (1 år)

Kontaktmän Lars Andersson
för nybörjare Dag Svensson

Ludvik Jüretic
Honungsbedöm- Lars Andersson
ningskommitté Margareta Deltéus

Tiina Laantee
Revisorer Kurt Hassel

Åke Deltéus
Valberedning Avgår, ny föreslås av årsmötet
Sjukdomsansvarig Dag Svensson
Ombud Länsförbundet Utses av styrelsen

Valberedningen Tumba 2005-10-10
 Dag Svensson, Lars Dahlman

Förenings hemsida www.tumbabiodlarna.se
E-post: info@tumbabiodlarna.se

Vi planerar tillsammans med
Studiefrämjandet och Södertörns

Drottningodlingsklubb
 för följande kurser:

Nybörjarkurs
Fortsättningskurs

fortsatt Snickerikurs
Samtliga kurser startar i slutet av

januari 2006
Kurstid 10 kvällar
Anmälan sker till:

Jörgen Richardsson tel. 50031507
info@tumbabiodlarna.se

Medlemstidning för Tumbaortens Biodlareförening
BOTKYRKA  SALEM

KALLELSE

Årsmöte
Söndag 20 november

 kl 13.00
Vasastugan

Grödinge hembygdsgård
Nynäsvägen 4 i Vårsta
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Efter mötet:

Föreningen bjuder på kaffe med doppFöreningen bjuder på kaffe med doppFöreningen bjuder på kaffe med doppFöreningen bjuder på kaffe med doppFöreningen bjuder på kaffe med dopp

Lotteri! Välkomna!

www.tumbabiodlarna.se

Bilder från Nya Zeeland
Anita och Lasse Dahlman berättar
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Verksamhetsberättelse 2004/2005
I slutet av vintern drabbades vi av en köldperiod med mycket låga temperaturer och våren som
följde blev kall och det kalla vädret höll i sig ända fram till försommaren. Detta tärde hårt på
foderförråden i bisamhällena och det gällde att stödfodra för att undvika svält. Värmen och solen
infann sig i rätt tid när huvuddraget kom igång i slutet av juni och början på juli. Plötsligt blev det
en väldig fart på bisamhällena och honungsskörden blev bättre än på mycket länge. Vid vinterfodringen
i slutet av augusti var de flesta samhällen mycket bistarka och vädret var gynnsamt vilket underlät-
tade foderintaget. En del av oss upptäckte att bina på sluttampen hade dragit in cementhonung. Hur
detta kommer att inverka på övervintringen, det får vi se nästa år.

Föreningen har vid verksamhetsårets slut 84 medlemmar, varav 32 är anslutna till SBR via vår
förening (huvudförening).

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret hållit 5 protokollförda sammanträden.
SKATTLÅDAN har utkommit med 3 nummer.

En nybörjarkurs och en fortsättningskurs i biodling har genomförts under våren. Nybörjarkursen
som innehöll 8 teoretiska och 2 praktiska lektioner leddes av Dag Svensson. 5 elever deltog i
kursen. Fortsättningskursen, som främst riktade sig till förra årets nybörjare, var uppdelad i två
delar. Först 3 lektioner under ledning av Freddy Duwe med repetition och fördjupning av
nybörjarkursen. Därefter följde två lektioner i Drottningodlingens grunder med Christer Seltorp
som instruktör. 7 elever deltog i fortsättningskursen.

Under sommaren har det hållits 13 tisdagsmöten hos Freddy Duwe i bigården Hussebo. Förutom
att Freddy visat på praktisk biodling och tagit upp aktuella frågor, har vi fått lära oss att lyfta lådor
på rätt sätt mm. Som vanligt har kvällarna avslutats med gemytliga diskussioner över en kopp
kaffe. För att verksamheten inte skall störas av regn har föreningen köpt in ett partytält. Detta tält
är avsett att användas även vid utomhusmässor och liknande verksamhet. Antalet deltagare vid
tisdagsträffarna var ca 15 - 20 st  per gång.

Föreningen har deltagit vid två trädgårdsmässor. Vi ansvarade även i år för lördagen på Trädgårds-
mässan i Älvsjö. Distriktet har numera bestämt att bemanningen vid Trädgårdsmässan i Älvsjö
skall rotera mellan stockholmsföreningarna så att varje förening får vara med i två år. Vi lämnar
därför över stafettpinnen till någon annan förening inför nästa års mässa.

Nytt för i år var att föreningen ansvarade för och tog hand om bimontern på Taxinge slotts
Trädgårdsmässa. Inriktningen för Taxinge trädgårdsmässa var att den skulle hålla en seriös profil
med begränsat produktutbud. Vår förenings mässverksamhet inriktades därför på honungsförsäljning
och information för barn och vuxna om biodling, Bl. a. anordnades frågesport om biodling.

Föreningen har även i år medverkat i Botkyrka kommuns miljövecka, genom att hålla en bimonter
i Tumba C och en i Hallunda C. Föreningens kontakter med kommunen är goda.

Föreningen  har medverkat vid Grödinge Hembygdsförenings skoldagar i maj och september under
sammanlagt 4 dagar och haft besök från förskolan Trollgården i Vårsta. Barnen har varit mycket
intresserade av binas liv och hur biodling går till.

Ett flertal av våra medlemmar är medlemmar i Södertörns Drottningodlingsklubb. Flera av dem har
deltagit i denna klubbens Snickeriverksamhet.

Alla aktiviteter föreningen genomfört under året har varit möjligt endast genom engagerade medlem-
mar med en positiv inställning till att medverka. På så sätt sprids kännedom om vår verksamhet och
vår förening. Med förhoppning om att nästa år kommer att bli lika aktivt som detta år vill styrelsen
tacka alla som hjälpt till och ställer sina platser till förfogande.

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Jörgen Richardsson, Ludvik Jüretic, Hans Stigenberg, Christer Seltorp, Jan-Erik Wennerberg,
Freddy Duwe, Inga Volkmann.

Den 8 oktober an-
ordnade Örebro
Läns Biodlardistrikt
en heldag, Bi2005,
med tre parallella
föreläsningsserier,
en utställning med 7
biredskapsförsäljare,
Sveriges Biodlares
Riksförbund och
Biodlingsföreta-
garna, samt två före-
drag med alla delta-
gare samlade. Av de
totalt 14 föredragen
hade jag möjlighet att
följa 6 stycken.
Under den gemen-
samma sessionen vi-
sade den österrikiske
buckfas tod la ren
Horst Preissl en vi-
deo om sina resor i
Turkiet och Grek-
land tillsammans
med Johannes Neu-
burger på jakt efter
genetiskt material i
Broder Adams ef-
terföljd.
Hans mycket inle-
velsefulla kommen-
tarer satte tolken
Freddy på hårda
prov.
Gunilla Ideström
från Jordbruksverket
beskrev arbetet med
översynen av bisjuk-
domslagstiftningen.
Forskning och be-
handling i samband

med bisjukdomar beskrevs
av Ingemar Fries, SLU och
sjukdomskonsulent Preben
Kristiansen.
Leif Svensson (SBR) och
Bengt Andreasson (Bf)
presenterade första utkas-
tet till en riksomfattande
struktur för avelsarbetet,
efter norsk förebild. Försla-
get är ute på remiss och
finns på organisationernas
hemsidor.
Gunnar Krantz talade om
praktisk drottningodling och
Erik Österlund gav sin syn
på avelsarbete.
Mest givande från före-
läsningsdelen var enligt min
mening att få möta de per-
soner som ligger bakom
arbetet med sjukdoms-
lagstiftning och avels-
planen, eftersom deras ar-

bete kan påverka min bi-
odling en hel del.
Väl så viktigt som de en-
skilda föreläsningarna var
det personliga mötet med
övriga deltagare från hela
Sverige, bekanta ansikten
från resor eller kurser gav
en tankeställare om hur
sällsynt det är med all-
männa, rikstäckande mö-
ten som riktade till den en-
skilde biodlaren. Mässge-
neralen Kent Törnkvist
beskrev hur man  räknat
med ca 150 deltagare, det
blev 350, så uppenbarligen
har man funnit ett uppdämt
behov. Han påpekade att
det fanns större lokaler att
boka, och man talar själva
redan om ett Bi2008, så vi
kan väl hoppas på ett åter-
kommande evenemang.

Välbesökt på Bi2005 i Örebro

Redan förra året skrev jag om att
det finns många olika sätt att göra
avläggare på. I våras var det kallt
och sälgen började blomma sent.
Det gjorde att mina bisamhällen
fick upp bistyrkan ett par veckor
senare än vanligt. Samtidigt såg
jag nysådda fält som skvallrade
om att det skulle bli ett bra raps-
drag senare på säsongen.
Vid månadsskiftet maj-juni bru-
kar ett samhälle kunna lämna
ifrån sig 10 hls-ramar yngel som
kan användas till avläggare. I år
såg det annorlunda ut och jag ville
inte ta mer än 5 hls-yngelramar
per samhälle. Det blev en hls-låda
fylld med 10 ramar från 2 sam-
hällen. Redan den 17 maj hade jag

mina första drottningar parade.
Dessa kom nu till användning till
de nybildade avläggarna vilka
ställdes ut vid en rapsåker. Det
blev botten, endast 1 hls-låda
med ynglet och ny drottning,
spärrgaller över och 2 hls-skatt-
lådor.
Eftersom jag numera har höga
bottnar kunde avläggarna i bör-
jan fodras nerifrån med apifonda.
Risk för svärm p.g.a. det trånga
yngelrummet föreligger inte med
0-åriga drottningar.
Till sensommaren hade avläg-
garna utvecklats till nya samhäl-
len att invintra vilka dessutom
hade givit mellan 1 till 3 hls-lå-
dor honung.

Mera om avläggare

Freddy

Jan-Erik W



Honungsbedömning
Honung som du vill ha bedömd ska lämnas in till Kjeld Bendtsen,
Mossvägen 12 i Tumba. Är han inte hemma, ställ ditt honungs-
prov utan etikett, men med ifyllt honungsbedömningskort på trap-
pan. Du kan också ta med honungsprovet till årsmötet och lämna
det där.
Observera att burkarna måste vara rena och utan spår av gamla
etiketter. Endast av SBR godkända 350 gr och 700 gr glasburkar
med originallock får användas. Honungen måste vara kristallise-
rad för att kunna godkännas.

Bedömningskortet finns i Bitidningen
Honungsbedömningskortet hittar du i Bitidningens septemberber-
nummer. När honungen är bedömd kommer kortet att återsändas
till Dig. Därför måste du lämna med ett frankerat retur-
kuvert med din adress påskriven.
SISTA LÄMNINGSTILLFÄLLET av honung för bedömning
är på årsmötet den 20 november.

Årsrapporten
Årsrapporten över Din biodling skall lämnas senast den 20 no-
vember. Alltså, ta med den senast till årsmötet, eller skicka den
till Jörgen Richardsson, Diskusvägen 6, 13756 Tungelsta.

Rapporten används av styrelsen vid upprättande av kollektiv sta-
tistik som lämnas vidare till Länsförbundet och SBR.
Blankett för årsrapporten finns i Bitidningens oktobernummer.
När styrelsen tagit del av Din rapport förstörs densamma.

Vax och ramar
för rensning emottages 1 oktober till 15 mars

Freddy Duwe, Vårsta
Malmtorpsvägen 19
Tel. 530 253 47,  070/510 70 54
freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu
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1. Efter slungning och
finsilning och skumm-
ning ympas den något av-
svalnade honungen.
2. Ympningen går till på föl-
jande sätt:
a) En 3 kg hink fylls med 2
kg slungad och silad ho-
nung.
b) En 700 gr honungsburk
med fin kristallin honung
värmes i mikron i en minut
( för att få den så lös så att
den kan röras ned i hinken
(se alternativ)  a) ovan)
c) Blanda honungen nog-
grant i 3 kg-hinken med deg-
krokar till elvisp. (ej visp-
krokarna, då brinner mo-
torn)
d) Ställ den i kylskåp
e) Rör i hinken morgon och
kväll tills det går trögt. Bru-
kar ta ca 2-3 dygn. Efter
varje rörning ställ åter i
kylen.

f) Värm hinken med ymp
ca 3 minuter i mikron. ( för
att få den så lös att den kan
röras ned i 30 kg-hinkar.)

g) Rör ut den färdiga
ympen i 3 st. 30 kg-hinkar
med nyslungad och finsilad
honung.

3) Ställ kallt (ca 10-14 gra-
der) i en vecka.

4) Värm 30 kg-hinkarna i
värmeskåp ca 2-3 dygn i ca
32-35 graders värme.

5) Tappa upp de värmda 30
kg-hinkarna i tapptunnan.

6) Rör om i tunnan så att
blandningen blir jämn.

7) Tappa i 3 kg-hink eller
700 gr-burk.

8) Ställ kyligt (15-20 gra-
der)

9) Ställ honungen i kartong
och  i förråd.

Hur behandlar jag honungen?

För några år sedan var jag på
en mjödkurs i Sydtyskland
med Horst Preissl från Öster-
rike som lärare. (Samme Horst
som höll föredrag om avel på
Bi2005) Det var en mycket trev-
lig kurs med ett 30-tal delta-
gare från olika länder i Europa.
Där ingick även mjöd-
provning. Vi var tre deltagare
från Sverige. Där fanns skålar
som man skulle spotta ut
mjödet i när man hade smakat
färdigt.

Det var bara vi från Sverige
som svalde varenda klunk och
det hade de andra mycket ro-
ligt åt. Vi spottade inte i skå-
larna.
Horst och hans kompanjon
Johannes Neuburger har ut-
vecklat sin mjödtillverkning till
en jätteindustri. De levererar
bl.a. till Wiens inne-discotek
och deras mjöd har blivit fa-
voritdrycken där.
I en paus på Bi2005 försökte
jag pumpa Horst på mjöd-

recept, men han ville
inte avslöja några hem-
ligheter. Så mycket fick
jag dock ur honom, att
grundreceptet är 1 del
honung och 2 delar vat-
ten och sedan vinjäst
och olika kryddor och
om man vill, bär eller
frukt. Han nämnde 20 g
blåbär per 1 kg honung.

Mjöd och honungsvin

Mjödrecept
Börja med att köpa stark-
vinsjäst, jässtopp och
klarningsmedel. ICA Maxi
i Norsborg har bra grejor.
Du kan också behöva en
oechslevikt som finns hos
Vårby vin.

10 kg honung

Saften av 7 apelsiner och
3 citroner

700 g helkornsråg (Saltå)

25 g äppelsyra eller citron-
syra.

Smält honungen, blanda i
apelsin- och citronsaften,
rågen, syran och häll på
vatten till dess att 100-
110 oechsle uppnås.

Låt svalna till ca 20ºC och
tillsätt 1 påse vinjäst. Rör
om. Det går bra med ett
öppet kärl. Jäsrör behövs
inte men täck kärlet med
en linneduk. Nästa dag har
jäsningen kommit igång.

När oechslevikten visar
på 0 avbryts jäsningen
med jässtopp. Vinet tap-
pas om efter några veckor
och bottensatsen tas bort.
Rör mycket kraftigt för
att få bort kolsyran. Häll i
klarningsmedlet och rör.
Låt vinet stå till det blir
klart. Tappa om och ta
bort bottensatsen. Vinet är
klart, men mår bra av lite
lagring. Freddy

Christer
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Taxinge trädgårdsmässa
tankar kring helgen

Att delta på trädgårds-
mässor, är det
biodlarens uppgift??
Svaret är ett entydigt
JA!
Vi måste ”visa” oss, ”mis-
sionera”, möta presumtiva
biodlare, svara på frågor,
visa levande bisamhälle.
Vad vill trädgårds-
intresserade veta? Med
erfarenhet av frågor från
Taxinge, kan vi dra slutsat-
sen att intresset för bin,
bisamhället, produkterna
och förhållandet till växter
är enormt stort. Vi hade
väldigt tur med vädret un-
der alla dagarna. Det
gjorde att mässan hade
rekordantal besökare och
det hade även vår info-
hörna. Vi fick en strategisk
plats, alldeles intill in- och

utgången. Planscherna,
den klädda dockan och
slungan stod nästan i vä-
gen, så man kunde knap-
past undgå oss… Höjd-
punkten var dock
demokupan, som består
av två ramar ovanpå var-
andra. Att visa levande bin
instängda bakom glas är
en enorm pedagogisk för-
del. Många människor är
rädda för ”flygande va-
relser” (getingar!). Ja, så
är det. Gemene man/
kvinna, kan inte skillna-
derna på bin eller getingar.
Många frågor om skillna-
derna blev det. Nyfiken-
heten var också stor om
bisamhället, framför allt
om drottningen. ”Jaså,
föds inte hon med färg-
märkningen?” Tyvärr var

mässan alltför sent
på säsongen, varför
vi inte kunde ha drö-
nare med i det lilla
samhället.
Vi hade också tips-
promenad, med 10
st frågor, tillrättalagt
för barn och vuxna.
Alla svaren fanns på
planscherna och vi
hade livliga diskus-
sioner med ungdo-
marna och föräld-
rarna.
Det mesta med en-
gagemanget på mäs-
san var mycket po-
sitivt.
Det finns dock en
fundering. Är vi bi-
odlare ärligt intresse-
rade av sådana här
evenemang?? Sva-
ret från oss är ett
obetingat JA! Det
var dock inte lätt att
få hjälp att ställa
upp, i alla fall inte just
denna helg, eller…?
Från SBR fick vi
några broschyrer -
snålt! ( Tack Lars
och Freddy! Utan er
och våra familjemed-
lemmar hade vi inte
rott det i land.)

Margareta &
Åke Delteus
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Förslag till dagordning
Årsmötet 20 november 2005 kl 13.00

  1) Mötets öppnande
  2) Fråga om mötets utlysande i behörig ordning
  3) Godkännande av dagordningen
  4) Val av mötessekreterare
  5) Val av mötesordförande
  6) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  7) Föredragning av årsberättelsen
  8) Föredragning av revisionsberättelsen
  9) Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelsen
10) Fastställande av kommande års avgift till
       föreningen
11) Beslut rörande inkomster och utgifter för kom-
      mande verksamhetsåret
12) Val av ordförande på 1 år
13) Val av 2 ordinarie styrelseledamöter på 2 år
14) Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år
15) Val av 2 revisorer på 1 år
18) Val av ombud och suppleanter till länsförbundet
17) Val av kontaktmän för nybörjare
18) Val av valberedning på 1 år
19) Val av honungsbedömningskommitté på 1 år
20) Firmateckning
21) Beslut rörande huvudlinjerna i kommande
       verksamhet
22) Ordet är fritt
23) Avslutning



Tumbaortens Biodlareförening

Skulder och eget kapital

Resultaträkning
Intäkter                        2005-09-30            2004-09-30
Medlemsavgifter             4.300:00                  3.500:00
Lotterier                               500:00                  1.540:50
Räntor/värdeökning           318:82                      328:67
Kursavg.                           3.100:00                  2.450:00
Bidrag                  –                               –
Övrigt               2.364:00                  2.490:00
S:a intäkter             10.582,82              10.308:67

Kostnader
Ers. styrelsen               1.848:00 1.624:00
Tryck/porto                       2.000:00 2.225:00
Lokalhyror               1.000:00                                -
Övrigt               1.774:50 3.509:00
S:a kostnader                6.622:50 7.358:00
Årets resultat   +3.960:32

Förslag till utgifts- och inkomststat för
verksamhetsåret 2005-10-01-2006-09-30

Inkomster    Utgifter
Medlemsavgifter 4.200:00     Ersättn. styr.        1.900:00
Räntor    300:00     Tryck/Porto      2.500:00
Lotteri 1.000:00     Hyror                    1.500:00
Övrigt 2.500:00       Övrigt                   2.100:00

                                      8.000:00                                     8.000:00

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2007
(lokalföreningens del) samtliga oförändrade
50 kr för fullbetalande medlem
50 kr för familjemedlem
  0 kr för studerande under 20 år
50 kr för medlemskap i endast lokalföreningen

S-E-Banken*     5.488:61                  2.734:84
SEB Likviditetsfond      20.500:35        20.189:80
 Plusgiro               1.165:00                     169:00
1 Aktie HF        100:00             100:00
45 T-shirts á 50 kr           2.250:00        (47)   2.350:00

S:a tillgångar               29.503:96              25.543:64

På det här uppslaget redovisade
siffror är oreviderade.
Revisionsberättelse kommer att föredras
på årsmötet.

Balansräkning
Tillgångar                   2005-09-30            2004-09-30

Eget kapital                   25.543:64               22.592:97
Årets resultat                   3.960:32                 2.950:67

S:a skulder                  29.503:96             25.543:64


