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utges av Tumbaortens biodlareförening

Valberedningens förslag till styrelse
och andra funktioner för verksamhetsåret 2009/2010
Styrelse Ordförande Kristina Bäckström (1år)

Övriga Ludvik Jüretic (2 år)
Hans Stigenberg (kvarstår)
Inga Volkmann (2 år)
Dag Svensson (kvarstår)

Suppleanter Freddy Duwe (1 år)
Felicia Gilljam (1 år)

Kontaktmän Dag Svensson
för nybörjare Ludvik Jüretic

Inga Volkmann
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 2009-10-17
Lars Dahlman, Kjell Karlsson

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

Vi planerar tillsammans med
Studiefrämjandet

Nybörjarkurs
i biodling

kursen startar i slutet av januari
2010

Kurstid 10 kvällar

Anmälan sker till:
Kristina Bäckström 530 609 01

info@tumbabiodlarna.se

Medlemstidning för Tumbaortens Biodlareförening
BOTKYRKA  SALEM

KALLELSE

Årsmöte
Lördag 21 november

 kl 13.00
Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Vårsta centrum, sväng höger

Medtag ÅRSRAPPORT och
honungsprov för bedömning

Preben Kristiansen:
Binas hälsa, hur kan den bli bättre?

Föreningen bjuder på Kaffe med dopp

Lotteri! Välkomna!

www.tumbabiodlarna.se

Efter mötet:

Vi samarbetar med
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Verksamhetsberättelse 2008/2009
Allt som havs, det skavs. På miljödagarna i Tumba och Hallunda centrum i fjol
stannade kommunens samordnare för kalaset till vid vårt bord, skakade på
huvudet och vojade ”så där kan ni inte ha det”.
De trogna kartongskärmarna vi hängt affischer på i många år hade problem
med hållningen. De både knäade och kutade. Kommundamen förbarmade sig
och lät föreningen få två skärmar i lättmetall som inte användes. Den ena var
skadad och sönderföll sedermera i två separata, men fullt användbara, delar.
Den andra väger som en gammal trågkupa men fungerar annars utmärkt.
Med ny skärm deltog föreningen åter stolt på miljödagarna i Tumba och
Hallunda. Precis som tidigare år deltog vi också på Taxinge trädgårdsmässa
där ett nytt slitageproblem uppenbarade sig, läs mer om det stormiga
Taxingeäventyret längre fram i Skattlådan.
I år har vi som vanligt börjat året med nybörjarkurs som hållits av Dag Svensson.
Sju deltog och flera del av dem dök senare upp på den praktiska kursen ute på
Hussebo. I år hölls den av Mikael Eklund samt Ove och Lotta Friblad. Kjell
Karlsson undervisade om biallergi och Jörgen Richardsson pratade honung.
Sommarens Hussebo-träffar under Freddys ledning kändes väldigt lyckade.
Vi hade tur med vädret och en stadig styrka deltagare.
Även i år har vi fortsatt att använda Vårsta kyrka som möteslokal. Det känns
skönt att få använda porslin i stället för plastmuggar och lokalen känns lagom
stor.
Under vårmötet kom Calle Regnell och pratade lugnande och pedagogiskt om
hygien och honungshantering. Nu vet vi alla vad som är en biodlares bästa vän
– nagelborsten.
Årets styrelse har bestått av undertecknad, Hans Stigenberg, Dag Svensson,
Felicia Gilljam, Inga Volkmann, Freddy Duwe och Ludvik Jüretic.
Honungsbedömare har varit Alice Richardsson, Tiina Laantee och Margaretha
Deltéus.
Jag vill tacka alla för ett gott samarbete och passar samtidigt på att lyfta på
hatten för en ytterst trivsam förening med alla dessa vänliga och engagerade
människor.
Tack för i år!
Kristina Bäckström
Ordförande

tidigare tält), en stor
klump smältvax,
optimism och tå-
lamod lyckades vi
resa upp resterna så
vi fick tak över
huvudet till skydd
mot följande regn-
skurar.
Men mestadels var
det uppehåll under
fredagen och besö-
karna strömmade till.
Det kändes dock som
det i alla fall den
första dagen var
något färre besökare
än tidigare år. Fre-
dagen är ju dessutom
en vanlig arbetsdag
för de flesta så antalet
besökare var troligen
större under lördagen
och söndagen. Men
det är roligt att se att
intresset ändå är så
stort för bin och
honung. Många
stannade till och
lyssnade intresserat
till våra utläggningar
och en återkom-
mande kommentar
var att ”det hade jag
inte en aning om ...''
Där fanns också de
som blev så in-
tresserade att de
kunde tänka sig att
själva starta biodling
eller till att börja med
gå en kurs.
Vi hade även besök
av en iransk doktor i
biodling, Nematolah
Sharestani, en stilig

man klädd i välskräddad
kostym och dagen till ära i
biodlarkeps. Han bor halva
året i Sverige och halva året
i Iran och är fortfarande vid
84 års ålder en person att
räkna med inom biodling.
Han gav oss den tjocka bok
han författat och som
används vid universitet i Iran.
Den ges nu ut i femtonde
upplagan och är mycket
innehållsrik men finns bara
på persiska – intressant
läsning för den som kan farsi
och kan läsa baklänges! Den
iranska biodligen skiljer sig
dessutom mycket från den
svenska eftersom deras bin
inte känner av något
vinterklimat. Kuporna flyttas
hela tiden efter blomningen
så de har en oavbruten
honungssäsong.
Framåt eftermiddagen dök de

Felicia sålde honung, både smaksatt och naturell med
läckert transparenta etiketter.

verkliga demonstrations-
objekten upp, nämligen de
sötsugna bin som
fortfarande finns kvar i
kuporna i omgivningen,
trots löfte om att kuporna
nu var flyttade. Tyvärr är
det risk att de ger våra egna
fogliga bin dåligt rykte då de
så här års söker sig till allt
som är sött: tomma ramar,
grannståndets smaksatta
honung, sylt och andra
delikatesser. Trots att
grannarna var mycket
förstående och medvetna
om att det inte var
Tumbaortens förrymda bin
som trakasserade dem så är
det inte bra reklam för
biodling.
Sammanfattningsvis var det
en givande helg för oss nio
som delade på utstäl-
laransvaret.

Alice och Jörgen



Honungsbedömning
Honung som du vill ha bedömd ska i första hand lämnas
på årsmötet. 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 kristalliserad för att kunna godkännas.

Bedömningskortet finns i Bitidningen
Honungsbedömningskortet hittar du i Bitidningens
oktobernummer. När honungen är bedömd kom-
mer kortet att återsändas till Dig. Därför måste du
lämna med ett frankerat returkuvert med din adress på-
skriven.
SISTA LÄMNINGSTILLFÄLLET av honung för
bedömning är på årsmötet den 21  november.

Årsrapporten
Årsrapporten över Din biodling skall lämnas se-
nast den 21 november. Alltså, ta med den senast
till årsmötet, eller skicka den till Kristina Bäck-
ström, Ängsvägen 25, 147 43 Tumba.

Rapporten används av styrelsen vid upprättande av
kollektiv statistik som lämnas vidare till Läns-
förbundet 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@telia.com
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Trädgårdsmässa på Taxinge

 Sedan starten för fem år
sedan har Tumbaortens
biodlare varit inbjudna att
delta för att informera om
biodling och honung och
inspirera och intressera
besökarna för biodlingens
konst! Bin och blommor
är ju intimt förknippade
med varandra!
 Förutom det stora utbudet
av växter, trädgårdskonst,
frukt, grönsaker, korv,
bröd, salvor, gräsmattor,
prylar och pinaler så lockar
naturligtvis också kak-
slottets delikata bakverk
folk att komma till Taxinge

från när och fjärran. Så även
i år.
På torsdageftermiddagen
samlades vi sex personer och
riggade upp tältet, som
vanligt på bästa platsen
innanför entrén. Freddys
skyltar fanns på plats liksom
d e m o n s t r a t i o n s k u p a ,
honungsramar i varierande
stadium, lådor, redskap,
slunga och naturligtvis
Bidrottningen, dvs den
bedagade skyltdockan i
bimundering. Som tur var
fanns en doktor på plats som
kunde operera fast armarna
på henne.

Fredag morgon var
Jörgen och jag på
Taxinge i god tid inför
öppningen av mässan
för att finna att
gårdagskvällens regn
och storm hade
fullständigt raserat
tältet! Rören var
knäckta och böjda
och taket bestod av en
vattenfylld grop i
näshöjd! Lyckligtvis
var pesenningen över
väl förtöjd så vattnet
hade inte trängt in i
tältet. Med hjälp av
Kjell och Felicia och
extra rör (från ett

Hösten är trädgårdarnas, bondens och marknadernas tid. Första helgen i september
är det dags för trädgårdsmässan i Taxinge.

Du har väl inte
glömt vad du
får för
pengarna?
Som medlem i Tumba-
ortens Biodlarförening får
du vår egen tidning
SKATTLÅDAN tre
gånger per år. Föreningen
anordnar träffar med
föredrag och annat
matnyttigt för biodlare.
När du betalar avgift till
SBR är du dessutom
försäkrad under före-
ningens träffar. För-
säkringen träder också in
om något skulle hända i
din egen biodling.
Som SBR-medlem får du
Bitidningen 10 gånger per
år, möjlighet att använda
SBRs honungsetiketter
och EAN-koder, rabatt på
litteratur och tidningar
samt möjlighet att
försäkra dina bisamhällen.
De som vill renpara sina
drottningar får dessutom
möjlighet att göra det på
SBRs parningsstationer
till en låg kostnad.
Glöm inte att avgiften till
SBR bara är 200 kronor
första året.

Om du vill ha
snabbare kommu-
nikation med sty-
relsen ber vi dig
skicka din
e-postadress till
info@tumbabiodlarna.se



Reglementet för ho-
nungsbedömning
fastställdes av riksför-
bundet 2007. Det finns
i sin helhet på
www.biodlarna.se
under fliken
Livsmedelshygien,
Honungsbedömning
som pdf-fil.
 Vi är 3 st bedömare,
bestående av Alice Rich-
ardsson, Tiina Laantee
samt undertecknad som nu
har några års erfarenhet
och känner att vi vill
förmedla våra synpunkter.
Vi är utsedda av
lokalföreningen, helt enligt
reglementet.
Syftet med bedömningen
är att godkänna och förse
marknaden med den
naturliga kvalitetsprodukt
som ju honung ska vara.
Proverna som lämnas in
skall vara honung i
glasburkar (350, 500 eller
700 gram).
 OBS! Endast glasburkar
mottas!
Varje prov ska vara
anonymt, men medföljas
av ett frankerat kuvert
med fullständigt namn &
adress, som i sin tur är
instoppat i oidentifierbar

påse. Proceduren syftar
till att få en oberoende,
korrekt och objektiv
bedömning.
Varje prov som lämnas
skall medföljas av
bedömningskort  som
finns i Bitidningen!. Det
är för att resultat skrivet
på bedömningskortet,
ska komma till dig, som
du frankerar kuvertet.
Vi för protokoll, som
bl.a. innehåller namn,
medlemsnummer, po-
ängtal och slutsumma
samt motivering till
eventuell avdragspoäng.
Protokollet med kom-
mentarer finns hos
lokalföreningen.
Bedömningen sker enligt
5 egenskaper, som är 1.
renhet (=12 poäng) 2.
konsistens/vattenhalt
(=10 p) 3. förpackning
(=6p)  4. lukt & smak
(=4p) samt 5. färg (=1p).
Varje egenskap hos
provet  poängbedöms
särskilt och ges
bedömningstal. Varje
egenskap skall också ges
s.k. feltal från 3,0 till 0
poäng. Högsta totala
bedömningssumma är 99
poäng. För att få

godkänt krävs minst
65 poäng.

Högsta antal poäng
för renhet blir
12x3,0=36 poäng.
Högsta antal för
förpackning blir
6x3=18p osv…

 Exempel: Vi be-
dömer renhet: som ges
36 p men med feltalet
2,5. Detta för att det
finns en partikel med
storlek över 2 mm, då
blir summan 33,5 p.

Exempel:  vid be-
dömning av för-
packningen  = 18 p,
men vi drar av feltalet
3,0, därför att det finns
rostfläckar på locket
och/eller det finns
föroreningar  i glasets
gängor eller på lockets
insida.

Med hänsyn till
konsumentens in-
tressen måste ho-
nungen uppfylla vissa
minimikrav såsom
minst 2 för renhet och
bedömningstal minst 1
för övriga egenskaper.

Margareta Deltéus

Honungsbedömningen
några tankar från en bedömare
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Förslag till dagordning
Årsmötet 21 november 2009 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 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                        2009-09-30            2008-09-30
Medlemsavgifter             4.250:00                  3.500:00
Lotterier                            1.580:00                 1.570:00
Räntor/värdeökning           400:86                      875:91
Kursavg.                           4.000:00                  4.000:00
Bidrag     1.000:00        --
Övrigt                       --                          922:00
S:a intäkter             11.230:86               10.867:91

Kostnader
Ers. styrelsen               2.198:00 2.198:00
Tryck/porto                       2.164:00 2.089:00
Lokalhyror               1.200:00                     600:00
Övrigt               3.565:50          6.562:00
S:a kostnader               9.127:50        11.449:00
Årets resultat  + 2.103:36             -581:09

Förslag till utgifts- och inkomststat för
verksamhetsåret 2009-10-01-2010-09-30
Inkomster    Utgifter
Medlemsavgifter 4.000:00     Ersättn. styr.        2.200:00
Räntor    200:00     Tryck/Porto      3.000:00
Lotteri 1.500:00     Hyror                    1.000:00
Övrigt 2.500:00       Övrigt                   2.000:00
                                      8.200:00                                     8.200:00

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2011
(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      2.771:81                     334:31
SEB Likviditetsfond      22.506:39        22.191:03
 Plusgiro               1.671:00 2.211:50
1 Aktie HF         100:00             100:00
33 T-shirts á 50 kr           1.350:00                  1.450:00
S:a tillgångar               28.399:20        26.295:84

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

Balansräkning
Tillgångar                   2009-09-30            2008-09-30

Eget kapital                   26.295:84        26.876:93
Årets resultat                    2.103:36           - 581:09
S:a skulder                  28.399:20               26.295:84


