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utges av Tumbaortens biodlareförening

Valberedningens förslag till styrelse
och andra funktioner för verksamhetsåret 2007/2008
Styrelse Ordförande Kristina Bäckström (1år)

Övriga Ludvik Jüretic (2 år)
Hans Stigenberg (kvarstår)
Inga Volkmann (2 år)
Jan Wennerberg (kvarstår)

Suppleanter Freddy Duwe (1 år)
Jörgen Richardsson (1 år)

Kontaktmän
för nybörjare Dag Svensson

Ludvik Jüretic
Honungsbedöm- Alice Richardsson
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 2007-10-24
 Dag Svensson, Lars Dahlman

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

Vi planerar tillsammans med
Studiefrämjandet

Nybörjarkurs
i biodling

kursen startar i slutet av januari
2008

Kurstid 10 kvällar

Anmälan sker till:
Kristina Bäckström 530 609 01

info@tumbabiodlarna.se

Medlemstidning för Tumbaortens Biodlareförening
BOTKYRKA  SALEM

KALLELSE

Årsmöte
Söndag 25 november

 kl 13.00
Tunaskolans matsal

Prästgårdsvägen 114, Tumba

Medtag ÅRSRAPPORT och
honungsprov för bedömning

Urban Wahlstedt kåserar om
olika sorters getingar

Föreningen bjuder på Kaffe med dopp

Lotteri! Välkomna!

www.tumbabiodlarna.se

Efter mötet:
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Verksamhetsberättelse 2006/2007
Biåret 2007 har fått mig att tappa hakan. När jag började med biodling var de
flesta jag mötte helt oförstående. Varför ska du ”odla getingar” och bits de inte?
Nu är plötsligt biodling en hobby som är ”inne”. Medierna rapporterar allt oftare
om biodlarna och om binas arbete och intresset har stigit.
I vår förening har det märkts på flera sätt. Både Freddy Duwe och Christer
Seltorp har pratat bin i pressen under sommaren, och det med den äran.
Vinterns nybörjarkurs som hölls av Dag Svensson hade bara 5 medlemmar men
till sommarens nybörjarkurs på sommarträffarna i Hussebo brakade det till. Trots
att vi inte annonserat särskilt hårt om kursen gick de 10 bokpaketen vi fått av
SBR åt. Jan-Erik Wennerberg, Inga Volkmann, Freddy Duwe och Jörgen Richards-
son hjälptes åt med undervisandet. Efteråt var eleverna nöjda med kursen och
glada över möjligheten att få ”känna” på bina på riktigt.
Föreningens medlemmar har haft information om biodling vid ett flertal tillfällen,
bland annat på Taxinges trädgårdsmässa, på Hågelby samt vid Botkyrka kommuns
miljövecka i Hallunda och Tumba.
Intresset bland besökarna har varit stort, så stort att det redan nu finns 8 intres-
serade antecknade för nybörjarkursen 2008.
Allt detta bådar gott för en redan så livskraftig förening som vår. Vi har för
närvarande 79 medlemmar.
Under året har vi haft ett vårmöte med filmvisning och 12 uppskattade träffar i
Freddy Duwes bigård Hussebo.
Styrelsen som bestått av Ludvik Jüretic, Hans Stigenberg, Freddy Duwe, Inga
Volkmann, Jan-Erik Wennerberg, Jörgen Richardsson, Christer Seltorp samt un-
dertecknad har haft 6 styrelsemöten.
Men mitt i all denna glädjande aktivitet har det också funnits sorger. Bitillsynsman
Lars Andersson som brukat hålla i ordförandeklubban på föreningens årsmöten
gick i våras hastigt bort.
Jan-Erik Wennerberg trädde in som ny bitillsynsman med Freddy Duwe som
ersättare.
För min personliga del har året som ordförande varit otroligt lärorikt. Jag har
mött ett engagerat och humorfyllt gäng entusiaster och lärt mig massor om biod-
ling.
Men det jag lärt mig mest är att det finns mycket mer att lära. Att fylla ordförande-
skorna i en 86 år gammal förening är inte något man gör på en gång. Jag vill
särskilt tacka mina tålmodiga styrelsekollegor för att de bistått under året som
gått. I de fall jag satt mina små tassar i klaveret har de sett till att jag i alla fall inte
sprattlat så att det tutat i onödan.
Tack än en gång för förtroendet och för ett fantastiskt år!
Kristina Bäckström
Ordförande 2006/2007.

med. Fint, vi tar två.
Utan drottning, vi är
nämligen drottning-
odlare. Bra, när
hämtar ni dem? ...?
Posten befordrar
inte paketbin. Hmm.
Och du bor? Söder
om Värnamo ja.

Paketbin från
Småland
Nå, tack vare en nöd-
vändig 60års-upp-
vaktning i Göteborg
kunde en marginell
omväg på hemvägen
ordna det geogra-
fiska, varför vi kunde
angöra Martins
vackra bostadsort på
utsatt tid - dock utan
Martin, som badade
på västkusten. Istäl-
let stormade en
mycket stor och
mycket arg man mot
oss och undrade
vilka i h-e vi var som
ryckte i hans lager-
dörr. Det kändes inte
alls konstigt att han
visade sig heta At-
tila. Men det hela
redde upp sig, som
“situationer” trots allt
brukar.
Attila var Martins
granne och själv f.d.
biodlare och kunde
visa oss den dörr vi
bort rycka i. Där
stod två paket med
vardera 1,5 kg bin,
tryggt surrande. Ett
paket består av en
gul plastkub med 30

cm perforerad sida, i vårt fall
försett med BeeBoost i st.
f. drottning. En sida var
insmetad med en försvarlig
klick Apifonda och instruk-
tionen var att hålla paketet
mörkt i bilen samt då och då
skvätta lite vatten på det.
Inga problem alls med resan
(utom möjligen nervösa fa-
miljemedlemmar) och väl
hemma behandlades pake-
tet som en svärm ungefär.
Mörkt och svalt i tre dagar,
med mer vatten och
Apifonda, varpå en kubsida
lossades och hela biklumpen
tömdes i två halv-LS-lådor
med mellanväggar och drott-
ningen i sin bur, tillsatt en-
dast en foderballong socker.
Fascinerande var det att se
bin behandlade på detta sätt
sorglöst göra sig hemma-
stadda, med en förlust av
kanske tio bin per paket.
Detta ägde rum 19 juli och
utvecklingen därefter var
formidabel att vi så små-
ningom kunde skatta tre lå-
dor från dessa två bipaket.

Sammanfattning
Nu kan vi sålunda samman-
fatta Det Stora Språnget.
Initiationsriterna som tog oss
från biägare till biodlare
(med oss själva som
examinatörer för säkerhets
skull) blev en sannskyldig
njutning och gav oss den ro-
ligaste och rikaste
bisommaren hittills. Vi har
gång på gång frågat oss var-
för vi inte börjat med
drottningodling tidigare (li-
kaså med ympning av ho-

nung, men det är en annan
historia). Det är fascine-
rande, spännande och roligt
och ger förutom tryggheten
i att ha reservdrottningar
enkelt tillgängliga också till-
fredsställelsen med att ha
gjort det själv. Samt, förstås,
all den erfarenhet och kun-
skap om bisamhällets “me-
kanik” vi fått på köpet.
Även utökningen med
paketbin var en odelat po-
sitiv erfarenhet. En på alla
sätt effektiv metod att trans-
portera bin som snabbt eta-
blerar sig och ger skörd
samma år, utan att man be-
höver bekymra sig om ram-
mått eller kontaminerat
materiel. En frånsida finns
förstås: Värnamo. Säkert
en trevlig och välordnad
stad, men väldigt ocentralt
placerad. Kanske Posten
kommer på bättre tankar,
fast detta ter sig osannolikt
om man ser till dess nuva-
rande utveckling. Kanske
kan vi föreningsmedlemmar
organisera ett samåk/sam-
köp nästa säsong. Någon
intresserad? Efter denna
säsong känner i alla fall vi
oss fyllda av tillförsikt inför
fortsatt utökning säsong 08,
som ju borde passa stock-
holmstrakten bra.

Och nu skall vi inte avsluta
med nån Paavo Paavo-vers
om att hösten kom och fros-
ten tog vad övrigt var och
vintern blir nog svår med
många förluster...

Felicia Gilljam
Kjell Karlsson



Honungsbedömning
Honung som du vill ha bedömd ska i första hand lämnas på års-
mötet. Honungsprovet ska vara utan etikett och åtföljas av ifyllt
honungsbedömningskort. Kan du inte komma till årsmötet, ring i
så fall i god tid före årsmötet till Margareta Deltéus tel
532 541 28 och kom överens med henne om var och när du kan
lämna ditt honungsprov.
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
oktobernummer. När honungen är bedömd kommer kortet att åter-
sändas till Dig. Därför måste du lämna med ett frankerat
returkuvert med din adress påskriven.
SISTA LÄMNINGSTILLFÄLLET av honung för bedömning är
på årsmötet den 25 november.

Årsrapporten
Årsrapporten över Din biodling skall lämnas senast den 25 no-
vember. Alltså, ta med den senast till årsmötet, eller skicka den
till Kristina Bäckström, Ängsvägen 25, 147 43 Tumba.

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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Efter tio år som trägna
arbetare i bigården
kände vi oss i våras
mogna att ta steget från
biägare till biodlare.
Denna eklut definierade
vi som dels ordentlig
utökning, dels drott-
ningodling.
Först studerades lärobo-
ken, Ulf Gröhn: Drott-
ningodling för vanligt
folk. Den visade sig handla
om bin, trots allt, varför vi
gick vidare med nödvän-
diga investeringar, kulmine-
rande med inköpandet av
en pick-up att lasta alla
kommande honungstunnor
på. Början var dock blyg-
sammare med ett startkit
för drottningodling från
Freddy, med Apideor,
Apifonda, drottningkoppar
med papiljotter, mårdhårs-
pensel och märkbrickor. En
startlåda (“snabbkokare”)
yxades snabbt till i MDF-
board, tillsammans med två
odlingslister.

Vår första omlarvning
Sålunda utrustade och med
mårdhårspenseln högt hål-
len kunde vi denna fina vår
redan 25 maj åka till
Hussebo för att larva om.
Denna procedur tyckte en
av oss var larvigt (f’låt)
enkel, medan en annan
tyckte att en 1-2 dagar ung
larv är ett mycket litet djur.
Men man lärde sig snabbt.

Två dagar senare hade
våra första 20 “omlarver”
resulterat i sex påbörjade
drottningceller. Samtidigt
(27 maj alltså) sattes
bigårdsrekord i tidig svärm.
Koll avslöjade uppemot 30
svärmceller i samhället,
vilka samtliga raskt revs,
sammanbitet muttrande att
nya drottningar, det ordnar
biodlaren. Tretti sekunder
senare infann sig insikten
att ramar med dessa celler
hade varit utmärkta att göra
avläggare på - vi skulle ju
utöka, men inga tillsalu-
samhällen hade ännu hit-
tats. Jävlars. I detta läge
ringer man Freddy, som
tipsar om att göra avläggare
och tillsätta de påbörjade
cellerna direkt. Drottning-
odling för ovanligt folk. Det
hela gick bra och två nya
samhällen fick vi.

Andra omlarvningen kunde
göras redan 1 juni och gav
elva celler att sätta i
kläckskåpet (ett utrangerat
värmeskåp från Huddinge
sjukhus som redan kläckt
kycklingar). Huru gott var
det inte sedan att få se tio
utkrupna drottningar i sina
papiljotter. Mindre gott
dock att ännu senare kon-
statera att bara två blev
äggläggande. Detta kan ha
att göra med novisens
ovana hantering av de små
gynnarna vid märkningen.
Lim på vingarna underlät-

tar antagligen inte
parningsflykten. Vi
bestämde oss för att i
framtiden skjuta på
märkningen tills varje
drottning genomgått
sin hastiga kärleksakt
och bevisat sin hängi-
venhet som barnafö-
derska.
Nästa rekorddatum
denna fantastiska för-
sommar blev 13 juni,
då vi kunde skatta 57
kg från våra fyra
kupor, avläggarna
oräknade. Dessa fick
27 juni sällskap av två
nya, starka samhällen
inköpta på Torö, var-
roa ej inkluderat (nå-
got som dock snart
korrigerades). Ytter-
ligare tre odlingsom-
gångar företogs, vil-
ket gav oss rika erfa-
renheter, som genom-
förda misstag pläga
kallas. Vi fick dess-
utom fler drottningar
än vi behövde.

Utökningsplaner
Våra utökningsplaner
siktade på tio samhäl-
len att invintra: Two to
go, alltså. I Gadden
hade vi läst Martin
Nehmanns artikel om
paketbin. Martin ring-
des och jovisst, ett pa-
ket kostar 700 kr utan
drottning och 1000 kr

Det Stora Språnget
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Vill du också prata bin på stan?

Årets praktiska sommar-
kurs för nybörjare på
Hussebo var väldigt po-
pulär och väldigt gratis.
SBR bistod med en liten
slant till föreningen samt
gratis kurshäften till delta-
garna. Vi valde att inte
lägga fast en stel kursplan
för träffarna utan följde ut-
vecklingen i två avläggare
medan de växte till på som-
maren.

Nästa år är planen att fort-
sätta med en enkel, prak-
tisk nybörjarkurs i sam-
band med träffarna i
Hussebo. Eftersom vi inte
får gratis litteratur från
SBR ger vi tips på var del-
tagarna själva kan köpa
böcker och har ett
nybörjarhörn på Hussebo
där de kan känna hur det
känns att ta hand om bin.

Sommarkurs nästa år igen

Ludvik pratar bin i Tumba Centrum
på Botkyrka kommuns miljövecka
2007. Foto: Inga Volkmann

Under året har medlem-
mar i föreningen haft
möjlighet att prata för
föreningens arbete, visa
bin och sälja honung vid
ett antal evenemang.
Det har varit väldigt
uppskattat, både av ar-
rangörerna och av all-
mänheten.
Allt hårt arbete som med-
lemmar lagt ner på att göra

informations-
tillfällena bra har
gett föreningen
ett så gott rykte
att vi blir tillfrå-
gade om att ställa
upp på fler plat-
ser.

Vill du vara med
och prata bin för
föreningen? Hör

av dig till oss i styrelsen.
För att se till att den höga
kvalitén på informationen
bibehålls tänker vi sätta
ihop ett litet startpaket
med goda råd till dem som
är nya.

Tanken är också att för-
söka para ihop nya och
mer erfarna biodlingspra-
tare så att vi kan lära av
varandra.

affär möter jag  ofta
kunder som verkar
villrådiga beträf-
fande skattereg-
lerna för biodlare
och det är mest så-
dana som har ett
fåtal kupor hemma
i trädgården eller
på lantstället.
Fr.o.m. skatteåret
2007 får de som
plockar svamp, bär
och kottar sälja skat-
tefritt för upp till
12.500 kr. Överskot-
tet från upp till 10
bisamhällen, kostna-
derna fråndragna, är
i paritet med detta.
Den som upplevt
glädjen av att stå på
en marknad och prata
bin i biodlareför-
eningens regi ska inte
behöva lämna med en
obehaglig känsla i
maggropen,  för att ha
sålt 10-30 burkar ho-
nung. Om det finns
storbiodlare som lig-
ger och säljer honung
i gråzonen, då bör i
stället alla resurser
användas för att kom-
ma åt dessa.
Är det inte på tiden
att SBR tar kontakt
med berörd myndig-
het och samverkar till
en vettig uppgörelse?

Klara
skatteregler
efterlyses
I min biredskaps-
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Förslag till dagordning
Årsmötet 25 november 2007 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 avgåande styrelsen.
10. Fastställande av kommande års avgift till
      föreningen.
11. Beslut rörande inkomster och utgifter för kom-
       mande verksamhetsår.
12. Val av ordförande på ett år.
13. Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år.
14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år.
15. Val av två revisorer på ett år.
16. val av ombud och suppleanter till länsförbundet.
17. Val av kontaktmän för nybörjare.
18. Val av valberedning på ett år.
19. Val av honungsbedömningskommitté på ett år.
20. Beslut rörande huvudlinjerna i kommande
       verksamhet.
21. Ordet är fritt.
22. Avslutning.



Tumbaortens Biodlareförening

Skulder och eget kapital

Resultaträkning
Intäkter                        2007-09-30            2006-09-30
Medlemsavgifter             3.400:00                  3.950:00
Lotterier                            1.700:00                 1.045:00
Räntor/värdeökning           615:64                     308:83
Kursavg.                           1.500:00                 4.000:00
Bidrag     1.000:00    --
Övrigt                  198:00                     140:00
S:a intäkter               8.413:64                 9.443:83

Kostnader
Ers. styrelsen               2.198:00 1.850:00
Tryck/porto                       1.828:00 2.910:00
Lokalhyror                            –                              –
Övrigt               4.469:50          7.229:00
S:a kostnader               8.495:50        11.989:00
Årets resultat         -81:86                -2.545:17  -2.545:17  -2.545:17  -2.545:17  -2.545:17

Förslag till utgifts- och inkomststat för
verksamhetsåret 2006-10-01-2007-09-30

Inkomster    Utgifter
Medlemsavgifter 3.600:00     Ersättn. styr.        2.200:00
Räntor    700:00     Tryck/Porto      3.000:00
Lotteri 1.000:00     Hyror                    1.000:00
Övrigt 2.900:00       Övrigt                   2.000:00

                                      8.200:00                                     8.200:00

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2009
(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     3.225:09                  3.798:61
SEB Likviditetsfond      21.389:34        20.809:18
 Plusgiro                  512:50                     301:00
1 Aktie HF        100:00             100:00
30 T-shirts á 50 kr           1.650:00                  1.950:00

S:a tillgångar               26.876:93              26.958:79

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

Balansräkning
Tillgångar                   2007-09-30            2006-09-30

Eget kapital                   26.958:79              29.503:96
Årets resultat                      - 81:86                -2.545:17

S:a skulder                  26.876:93              26.958:79


