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Freddy Duwe bjuder in till öppet hus på Hussebo
Tisdagkvällar kl 18.00 från och med den 5 juni

Lillmalmsvägen 19 i Grödinge

Öppet hus
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Återigen bjuder Freddy in till öppet hus på 
Hussebo. Träffarna hålls som varje år på 
tisdagkvällar från kl. 18. Alla är välkom-
na oavsett erfarenhetsgrad – vi samtalar, 
utbyter tips, ser på när Freddy tar hand 
om sina bin och fikar. Nybörjare får även 
möjlighet att följa en eller två kupor under 
en säsong. Vid något tillfälle under som-
maren brukar dessutom Kjell Karlsson 
berätta om biallergi och i slutet går vi i-
genom hur man slungar honung. Träffarna 
är ett ypperligt sätt att knyta kontakter 
med andra biodlare och lära sig mer om 
bin och biodling.
Första tillfället är den 5 juni och träffarna 
avslutas den 14 augusti.

Sommarträffar hos 
Freddy Duwe

Hur gick övervint-
ringen 2011-2012?
SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristian-
sen låter hälsa:
För ett par veckor sedan påbörjades en en-
kätundersökning om övervintringen 2011-
2012. Syftet med enkäten är att få in data 
dels om hur stora vinterförlusterna varit 
och dels om faktorer som kan ha betydelse 
för övervintringen. Hittills har ca 380 bi-
odlare besvarat enkäten. Tack så mycket 
till er. Det vore dock bra om vi får in svar 
från fler. Ju fler data som kommer in desto 
bättre blir informationen om övervintring-
en. Vi vore därför tacksamma om du vill 
ägna några minuter åt att besvara enkäten, 
oavsett om du har haft små eller stora för-
luster.
Länken till enkäten hittar du på vår hem-
sida, http://www.tumbabiodlarna.se

Föra årets deltagande på Salemsdagen 
blev en lyckad historia både för förenin-
gen och Salems kommun, och den 25/8 i 
år är det dags igen. Salemsdagens aktiv-
iteter hålls i Skönviksparken i Rönninge 
Centrum. Alla föreningar och verksam-
heter i Salem får en chans att presentera 
sig. Vi kommer att vara där för att berätta 
om bin och biodling, om vår förening och 
vår verksamhet.
Vi vill gärna att fler hjälper till i vår mont-
er och behöver:
• Frivilliga som kan bemanna montern 

i 1-2 timmar (2-3 pers / timme)
• En eller flera demokupor
• Honungsförsäljning. Föreningen tar 

inte ut någon avgift.
Föreningen kommer dessutom ha bilder 
och annat infomaterial och det finns plan-
er att bjuda besökare på smakprov av ho-
nungskarameller.
Salemsdagen pågår mellan kl. 12 och 17.
Hör gärna av er (senast 31/7) till styrelsen 
om ni kan hjälpa till!

Salemsdagen 25/8

Ett önskemål från workshopen på senaste 
årsmötet var att föreningen arrangerar ett 
möte om varroabekämpning. Idén är att 
olika metoder presenteras och man kan 
diskutera för- och nackdelar. Mötet hålls 
den 14/8 på Hussebo.
Du som är intresserad av att berätta om 
hur du bekämpar varroa är välkommen att 
höra av dig till styrelsen. Känner du någon 
biodlare som använder sig av en lite mer 
speciell metod? Hör gärna med personen 
om han eller hon vill komma och berätta!

Möte om varroa-
bekämpning



Hur står man ut hela vintern när man inte 
får se ett enda bi eller lukta på en enda 
blomma? Själv tar jag hjälp av de foto-
grafier jag samlar på mig under årets var-
ma månader. Just nu har jag till exempel 
en bild av en ram med nyindragen nektar 
och några flitiga husbin som bakgrund på 
min dator.
Några av mina foton har jag delat med 
mig här i Skattlådan – men jag kan intyga 
att de är betydligt finare i färg. Jag vill 
dessutom rekommendera att ni själva ger 
er ut i bigårdarna med kameran i sommar.
Att fota bin är betydligt lättare än man 
kan tro och kräver inte någon särskild 
utrustning. Man behöver absolut inte köpa 
någon tung och otymplig systemkamera 
för dyra pengar.
De bilder som prytt framsidan av Skatt-
lådan de senaste numren har jag tagit med 

en ganska avancerad kompaktkamera, 
men faktum är att de flesta mobiltelefoner 
numera kommer utrustade med kameror 
som fungerar alldeles utmärkt att foto-
grafera insekter med. De flesta kameror 
och mobiler kan dessutom spela in filmer, 
så passa på att spela in lite härligt surr vid 
flustret i sommar!
Det finns massor av bra tips och infor-
mation att hämta på internet om hur man 
fotograferar insekter. Pröva att t.ex. söka 
på YouTube efter “insect photography”. 
Jag kan även rekommendera en föreläsn-
ing av Alex Wild, som är insektsfotograf 
och lägger upp många av sina alster på 
bloggen Myrmecos: 
http://myrmecos.net/2011/11/07/how-to-
take-better-insect-photos-the-video/
Felicia Gilljam

Att fota bin

Den 12 maj var vi ca 15 st förenings-
medlemmar från Tumbaorten och 
Södertälje som trots mörka moln och några 
regnskurar hade en riktigt trevlig dag på 
Ove och Lotta Friblads bigård Bihålan på 
Hölö. Bina höll sig inne i kuporna i det 
ruggiga vädret men vi fick titta på Oves 
nybyggda slungrum, prata mycket biod-
ling och även besöka en av Oves bigårdar 

Trevlig dag hos Ove och Lotta Friblad
vid Lida gård. Snart blommar rapsen och 
bina ska hjälpa till så att bonden får så stor 
och bra skörd som möjligt. Ove och Lotta 
bjöd på kaffe och den medhavda lunchen 
åt vi i deras härliga nybyggda kök med-
an regnet öste ner utanför. Tack Ove och 
Lotta för att vi fick möjlighet att besöka er 
välskötta biodling.
Bibbi Leeiner
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Medlemsavgifter
50 kr för medlemskap i enbart Tum-
baortens biodlareförening (PlusGiro 
273485-3).
450 kr för fullbetalande medlem i Sver-
iges Biodlares Riksförbund (PlusGiro 
8685-0). I avgiften ingår prenumeration 
på Bitidningen.
För familjemedlemmar (som inte får 
Bitidningen) kostar medlemskap 90 kr.
SBR har försäkring som täcker eventuella 
skadestånd som du kan bli dömd att erläg-
ga om dina bin åsamkat allvarlig skada för 
annan person.
För mer information om SBR, se deras 
hemsida: www.biodlarna.se
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Kontaktmän för nybörjare
Dag Svensson 532 553 34
Ludvik Jüretic 530 387 57

Bitillsynsman
På uppdrag av länsstyrelsen, verksam i 
Botkyrka och Salems kommuner:
Jan Wennerberg 070-526 02 19
Ersättare:
Freddy Duwe 070-510 70 54
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verkar i Botkyrka och Salems kommuner.
c/o Christoph Romann
Lilldalsvägen 22
14461 Rönninge
info@tumbabiodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbunds expedi-
tion har semesterstängt från den 7 juli till 
5 augusti (vecka 28/29/30/31).
Denna tidpunkt sammanfaller även med 
den tid då det tryckeri vi använder oss av 
för tryckning av etiketter har semester-
stängt. Därför ber vi er uppmärksamma att 
sista dag för beställning av etiketter innan 

SBR informerar stängning är 5 juli.
Etikettbeställningar som skickas in under 
semesterstängningen behandlas efter den 
6 augusti, i den ordning de har ankommit 
och man får då räkna med en något längre 
leveranstid än vanligt.
Observeras alltså att sista dag för beställ-
ning av etiketter innan semesterstängning 
är 5 juli 2012!


