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Verksamhetsberättelse 2004/2005 Avläggare – kan de göras på olika sätt?
Vintern var kallare än på de senaste åren och kylan höll i sig långt in på våren. Övervintringen var
trots detta bra med få förluster. Sommaren som följde var regnrik och kall. På sina håll blev det
mycket dålig honungsskörd. En del medlemmar hade stora problem med svärmning. Andra tyckte
tvärt om, att svärmningen inte vållat dem några besvär och på vissa håll fick man också hyggliga
honungsskördar. Freddy, som har bigårdarna utspridda på ett ganska stort område på Södertörn,
upplevde att det var stora skillnader i skörd mellan olika platser. Regnandet i sig gjorde att allt växte
väldigt bra och där det var några torra timmar med lite solsken varje dag kunde det bli rätt hyggligt
med honung också, men totalt sett måste man nog säga att biåret 2004 var ett dåligt år. Drottning-
odlingen gick inte heller bra. Där blev  det missar i alla led. Först i början av augusti började det gå
bättre, men då var det dags att avbryta odlingen p.g.a. att tillgången på drönare 3 veckor senare var
en alltför stor chanstagning.

Varroa är numera konstaterad i hela vårt område. Ingen verkar dock tagen på sängen p.g.a. detta och
alla tycks ha börjat att behandla sina samhällen mot varroa på ett eller annat sätt. Att upptäckten
av varroa har kunnat avlöpa utan större dramatik, det får nog tillskrivas bitillsynsman Lars Anders-
son och hans idoga arbete för att hitta angreppen medan de ännu var i sin linda. Ingen har därför
behövt uppleva hur det känns att upptäcka ett varroaangrepp först i det skedet då samhället håller
på att kolapsa. Behandlingsinsatserna har kunnat göras i tid och vårt utgångsläge för framtiden kan
därför anses vara gott.
Föreningen har 90 medlemmar, varav 37 är anslutna till SBR via vår förening (huvudförening).
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret hållit 6 protokollförda sammanträden. Skattlådan
har utkommit med 4 nummer.
I likhet med tidigare år genomfördes den 21 mars ett vårmöte i Hembygdsgården Vasastugan.
Landskapsarkitekt Karin Jansson från Botkyrka kommun berättade om ”Parker och grönområden
i Botkyrka” och en diskussion togs upp hur kommunen och vår förening kan samarbeta i framtiden.
En nybörjarkurs i biodling med 10 st deltagare har genomförts under våren med Dag Svensson som
uppskattad instruktör. Antalet anmälningar till fortsättningskursen var för litet för att kursen
skulle kunna genomföras.
Under sommaren har det hållits 14 tisdagsmöten hos Freddy Duwe i bigården Hussebo. Freddy har
där likt tidigare somrar på ett mycket intressant  och lärorikt sätt visat på praktisk biodling och
tagit upp aktuella frågor. Antalet deltagare har vid dessa träffar varit ca 15 - 30 st och det har
kommit intresserade besökare från andra delar av landet.

Föreningen har deltagit vid två mässor. Dels ansvarade vi för information och biproduktsförsäljning
i SBR:s monter under en lördag på Trädgårdsmässan i Älvsjö. Det var en positiv upplevelse för de
som hjälpte till. Sedan har föreningen, som ett resultat av vårmötet, medverkat i Botkyrka kommuns
miljövecka, genom att under en lördag i september, informera om biodling och sälja honung i
Hallunda C.
Föreningen (Freddy) har medverkat vid Grödinge Hembygdsförenings skoldagar i maj och septem-
ber vid 8 tillfällen och haft besök från daghem vid 3 tillfällen. Barnen har varit mycket intresserade
av att få veta hur bina lever och hur biodling går till.  Dessutom har föreningen (Torolf L) vid 4
tillfällen hållit föredrag om biodling mm för Tumba anhörigförening och vid Orrens äldreboende.
Ett flertal medlemmar har deltagit i Drottningklubbens Snickeriverksamhet under ledning av Lars
Dahlman
Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till med föreningens verksamhet under ett aktivt år 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.

Det är inte någon sär-
skilt lätt uppgift att
skriva om hur man gör
avläggare. Någon uni-
versalmetod finns inte.
Somrarna/vädret va-
rierar ju som bekant
väldigt mellan åren
och det går inte att
göra likadant som man
gjorde året innan utan
varje år har sina spe-
ciella förutsättningar
och anledningarna till
varför man vill göra av-
läggare kan ju också
skilja sig år från år.
Jag ska här försöka
skildra två sätt att göra
avläggare, men det går
att göra på hur många
olika sätt som helst och
man måste nog impro-
visera rätt mycket
också och låta fantasin
få flöda fritt.
Om det har varit en bra
övervintring med gan-
ska starka samhällen på
våren och jag vill ha
några samhällen till att
ställa upp på ett nytt
ställe t.ex., då kan jag
redan i slutet av maj ta
en yngelkaka med på-
sittande bin från var-
dera 10 samhällen och
sätta ihop i en 10-
ramarslåda som ställts
på en ny botten. Nu har
jag skapat början till ett
nytt samhälle. Om jag
redan har en parad
drottning, sätter jag till
henne i utätningsbur
och fodrar lite ifall det
inte finns tillräckligt
med foder på de yngel-
ramar som jag an-

vände. Samhällen skapade på
det här sättet växer sig snabbt
starka och kan ge hyggliga
skördar redan första året. Om
det inte finns färdig, ägg-
läggande, drottning kan man
antingen sätta till en kläckfär-
dig cell eller låta bina själva
dra upp en drottning på det
yngel som finns i avläggaren,
men då tar det naturligtvis
längre tid innan man får ett
starkt samhälle.
För två år sedan, då jag hade
mycket stora vinterförluster,
gjorde jag toppavläggare på
alla samhällen jag hade kvar i
slutet av maj. Yngelrummen
utgjordes av 3 HLS-lådor och
sammalagt 30 HLS-ramar. En
tom HLS-låda fylldes med 10
ramar med yngel utan påsit-
tande bin vilka togs upp ur de
båda översta yngelrums-
lådorna. Bina och 10 nya ra-
mar, utbyggda och/eller
mellanväggar, fick fylla ut det
tomma utrymmet i yngel-
lådorna. Lådan med yngel-
ramarna hamnade allra högst
upp ovanför skattlådorna med
ett spärrgaller under sig.
Ambin från de nedersta yngel-
lådorna gick snabbt upp ge-
nom spärrgallret och fortsatte
att vårda ynglet där. Ett effek-
tivt sätt att dämpa svärm-
lusten följer därför med på
köpet. I listen på det övre
spärrgallret hade jag sågat ur
en öppning för att ge drönare
och ev. ny drottning  fri pas-
sage ut och in.

 Min tanke det året var att så
fort som möjligt fylla luckorna
efter de vinterdöda samhäl-
lena genom att göra avläggare
och samtidigt ha kvar alla bin
under huvuddraget i samhäl-

lena för att minimera
honungsförlusten. Bina fick
dra upp drottningar bäst de
ville i toppavläggarna på det
yngel som de hade fått med
sig upp.

Hälften av toppavläggarna
hade, vid en första koll efter
huvuddragets slut  andra
halvan av juli, drottning, ägg
och yngel. Nu flyttades det
gamla yngelrummet, bestå-
ende av 3 HLS-lådor och bot-
ten, några meter bort och
toppavläggaren, en HLS-
låda, ställdes på en ny bot-
ten i dess ställe. Spärrgalller
lades på och skattlådor med
urslungade ramar sattes
ovanpå. Drottningarna blev
således spärrade på bara 10
HLS-ramar i yngelrummet.
Om det var för mycket ho-
nung där bytte jag ut några
ramar mot tomma, urslung-
ade ramar. Noll-åriga drott-
ningar brukar inte svärma
och därför kan man hålla dem
trångt, vilket gör att eventu-
ellt sensommardrag hamnar
ovanför spärrgallret i skatt-
lådorna och detta underlät-
tar slutskattningen.
På kvällen, när flygbina i de
vid sidan ställda yngel-
rummen hade flugit hem och
förstärkt sina gamla samhäl-
len flyttade jag de gamla
yngelrummen till hembigår-
den Hussebo. Där delades de
vertikalt och ställdes på nya
bottnar så att ena halvan kom
till vänster och den andra på
höger sida på en gemensam
pall. Jag tillämpar s.k. kall-
bygge vilket är en förutsätt-
ning för en sådan delning.

Fortsättning på sidan 10



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 21 november.

Årsrapporten
Årsrapporten över Din biodling skall lämnas senast den 21 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 31 januari

Freddy Duwe, Vårsta
Malmtorpsvägen 19
Tel. 530 253 47,  070/510 70 54
freddy.duwe@biodlingsforetagarna.nu
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Tips för arbete med kaustiksoda
På senare år har det blivit allt-
fler biodlare, som vill ha full-
ständig kontroll över hante-
ringen av sitt vax och många
har bl.a.skaffat sig utrust-
ning för gjutning av mellan-
väggar.

Detta medför, att man också
ofta själv tar hand om rengö-
ring och desinficering av ra-
mar och lådor, istället för att
leja bort detta arbete till någon
av vaxfabrikerna.

Det är dock väldigt tunnsått
med tips och råd skrivna på
svenska, om hur allt detta ar-
bete ska utföras. Helt annor-
lunda är det om man har möj-
lighet att läsa utländska fack-
tidskrifter. Där finns det gott
om artiklar som beskriver pro-
blemen i samband med detta.

I t.ex. månadsanvisningarna av
Maria Rieken i Deutsches

Bienen-Journal september
2003 ges det en del goda råd.
Vid allt arbete med frätande
lösningar är det nödvändigt
att använda gummistövlar,
syrafasta handskar och för-
kläde samt andnings- och
ögonskydd.
Med sodalut desinficeras lå-
dor, ramar, parningskassetter,
verktyg och även vaxs-
mältare. För att bereda
sodaluten måste man alltid
sätta till kaustiksoda till kallt
vatten. Aldrig tvärt om! För
att erhålla en 3-procentig lös-
ning tar man 1 kg kaustiksoda
till 32 liter vatten. Denna lös-
ning ska hettas upp till 75º
(Åke Hansson ’’Bin och bi-
odling’’ sid 345) i en pann-
mur e.dyl..
Alla prylar, som ska desinfi-
ceras doppas helt och hållet i
sodaluten, där de får ligga och
dra ett tag och sedan borstas

av. I anslutning till
detta låter man dem luft-
torka. Efter 24 timmar
kan prylarna spolas av
med rikligt med vatten,
utan att skador på
kringliggande miljö
uppstår. De frätande
beståndsdelarna i
sodaluten bryts under
intorkningstiden ner
av koldioxiden i luften.

Innan man tömmer ut
sodaluten ur behålla-
ren, måste den neutra-
liseras med ättiksyra.
För att fastställa det
rätta pH-värdet, mellan
6,15 och 8, används
lackmuspapper, som
kan köpas på apotek.
Först efter att det rätta
pH-värdet har upp-
nåtts, får den neutrali-
serade lösningen släp-
pas ut i avloppet.

Forts. från sidan 11
Avläggare . . .
Den delen som var utan drott-
ning fick en nyparad tillsatt i
utätningsbur och om den
gamla drottningen i delen in-
till var bra, fick hon gå kvar.
Annars letades hon upp och
hon byttes ut.

 Jag började fodra dessa ny-
bildade avläggare med 5-liters-
portioner så länge de ville ta
emot foder och de fick sitta på
2 -3 HLS-lådor över vintern.
Vinterförlusterna på de här
avläggarna blev noll.

Resultatet var att varje
övervintrat samhälle med en
lyckad toppavläggare växte till
3 samhällen till kommande år.

Förlusten från vintern före var
reparerad.
De ’’misslyckade’’ topp-
avläggarna, som hade förbli-
vit drottninglösa, behandla-
des som vanliga skattlådor i
fortsättningen. Där  fanns det
fulla honungsramar att slunga.

Det gick bra att göra avläg-
gare på det här sättet somma-
ren 2003. Sommaren 2004
gjorde jag toppavläggare på
samma sätt, mest som svärm-
förhindrande åtgärd. Något
behov av flera samhällen hade
jag inte nu längre. Kanske
hjälpte det mot svärmar, för
några större problem med svär-
mar hade jag inte heller denna
sommar. Det var bara ett fåtal
toppavläggare som hade ägg

och yngel när jag kol-
lade i mitten av juli. De
andra hade ’’misslyck-
ats’’ och blev till van-
liga skattlådor. Drott-
ningodlingen gick ju för
övrigt också dåligt. Det
blev missar i alla led.

I år (2004) hade jag
inget behov av fler av-
läggare så det var ingen
katastrof, men flera
drottningar hade varit
bra att ha. Nu återstår
bara att se vilka förut-
sättningar och behov
som nästa biodligssä-
song kommer att bjuda
på och man får göra det
bästa möjliga av situa-
tionen då också.
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Sicamm och Apimondia
De senaste åren har jag haft
möjlighet att besöka Apimon-
diakongressen i Slovenien
2003 och Sicammkonferen-
serna i Polen 2002 och Dan-
mark 2004. Gemensamt för
dem är att de vänder sig till
såväl biodlare som biforskare.

Apimondia är en internationell
biodlingsorganisation som vartan-
nat år håller en världskongress,
2003 i Slovenien, 2005 i Dublin,
2007 i Melbourne. På varje kon-
gress bestäms var den om fyra år
ska hållas, i Ljubljana stod valet
mellan Australien och Argentina.
Kongresserna består av föredrag,
symposier och workshops, ut-
ställningen ApiExpo med tillver-
kare från hela världen och utfärder
till biodlare i olika delar av lan-
det. Man kan välja att delta i hela
eller delar av arrangemanget. Det
ordnas även längre resor före och
efter själva programmet. Närmare
uppgifter om kongressen i
Dublinfinnspå
 www.apimondia2005.com
Det finns fortfarande mycket
material från Slovenien på
www.apimondia2003.com

Sicamm är en internationell orga-
nisation för grupper som i sina
länder arbetar med  bevarandet av
det mörka biet Apis mellifera
mellifera, i Sverige Föreningen
Nordbi.

Sicamm bildades 1995 på en kon-
ferens i Norge om melliferabiet
och konferenser har sedan hållits
1996 i Österrike, 1998 i England,
2000 i Sverige, och de två senaste
2002 i Wierzba, Polen och 2004
på Laesö, Danmark. De har haft
deltagare från Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Lettland, Po-
len, Tyskland, Schweiz, Öster-
rike, Frankrike, Storbritannien
och Irland.

Totala antalet deltagare var 60-
70, flera länder hade bara 1-2 re-

presentanter. Det är därmed
mycket lätt att få god kontakt
med kollegor och forskare från
våra grannländer på dessa mö-
ten. Den arrangerande gruppen i
värdlandet kan somliga år vara
en ideell organisation,  andra år
en forskningsinstitution, vilket
sätter sin prägel på sam-
mankomsterna och fördelningen
biodlare–biforskare. Själva kon-
ferensen har föredrag från bägge
parter och en rapportering från
varje land om det aktuella läget
för det inhemska melliferabiet.
Sammantaget får man en god bild

av de problem och möj-
ligheter som finns för en-
var som ska utforska och
förvalta ett givet genetiskt
material inom biodlingen.
Både i Wierzba och på
Laesö besöktes lokala bi-
odlare och en parnings-
station.
Mera om Sicamm,
konferenserna   (omfat-
tande bildreportage) och
Nordbi finns på
www.sicamm.org
och www.nordbi.nu    Jan

Nyligen berättade två av mina
kunder att deras bin hade stä-
dat ut dött yngel och att många
ungbin dött under behandling
mot varroa med myrsyra.
 Detta, trodde de, kunde bero på
myrsyran som de upptäckt att
den till skillnad från tidigare är
brunfärgad. Båda har behandlat
underifrån med 85-procentig
myrsyra. Den ena hade gjort
korttidsbehandling enligt in-
struktioner från SJVs broschyr
och den andre har använt Apidea
myrsyreapplikatorn och följt
anvisningarna till denna.

Jag hade själv köpt myrsyran
hos Granngården och visste inte
vad jag skulle svara. Därför frå-
gade jag Preben Kristiansen och
här kan ni läsa hans svar:
''Den myrsyra som du köpt på
Granngården är antagligen pro-
ducerad av Perstorp AB, som se-
dan några år tillbaka har tillsatt
ett färgämne till myrsyran. An-
ledningen är dels att lantbruka-
ren lätt ska kunna se skillnaden
på ren myrsyra och de olika pro-
dukter för ensilering som inne-
håller myrsyra (som tillsatts
olika färgar) och dels att han/
hon lätt ska kunna se
vätskenivån i en behållare. Fär-
gen som används är ett

livsmedelsgodkänt färg-
ämne som inte har något
inflytande på syran eller
dess egenskaper.
Jag anser det således för
helt osannolikt att ska-
dorna som dina kunder
sett beror på färgämnet
utan de beror sannolikt på
för kraftig koncentration
av myrsyraångor i luften
under behandlingen och/
eller att det funnits yngel i
omedelbar närhet av du-
ken/applikatorn (av-
dunstningskällan).
 Vid behandling med myr-
syra kan yngel som finns
nära avdunstningskällan
stryka med, samma sak
gäller bin som håller på
att krypa ut ur cellerna.
Med mindre det rör sig
om en stor mängd yngel/
bin har det dock ingen
större betydelse för sam-
hället.
 Skadorna som orsakas
av kvalster i ett obehand-
lat samhälle är som regel
mycket värre än de even-
tuella skador som kan
uppkomma i samband
med en myrsyrabehand-
ling.''

Incident med myrsyra

Lindblad, Per-Anders, Eriksborg PL1429, 14791 Grödinge, 53024079
Lindeberg, Johan, Kassmyrabrinken 21, 147 33 Tumba, 530 343 06
*Lindhé, Margareta, Grödingevägen 56, 147 31 Tumba, 530 250 26
*Lindström, Arne, Stavhällsvägen 6, 146 54 Tullinge, 778 08 96
*Lindström, Gunnar, Tolléns väg 10, 147 33 Tumba, 530 372 96
Lundell, Lars, Bergenhjelmsv. 8, 168 57 Bromma. 20 45 52
Lundin, Bo, Pilvägen 5, 146 48 Tullinge, 778 11 86
Löfqvist, Torolf, Rågången 53, 145 60 Norsborg, 531 805 98
*Löfqvist, Margareta, Rågången 53, 145 60 Norsborg, 531 805 98
*Meandzija, Bosko, Karl Bondes v 9, 148 71 Sorunda, 0702-75 64 30
*Michelsson, Hans, V. Storgatan 39, 646 35 Gnesta, 0158-141 74
*Myrtner, Börje, Lövstalundsv 5, 151 39 Södertälje, 550 974 54
Norén, Maria, Rakstavägen 8, 135 67 Tyresö, 770 07 89
*Nyström, Ulla, Musseronvägen 54, 141 60 Huddinge, 711 77 41
Ogenstam, Bertil, Solbacksvägen 18, 147 41 Tumba, 530 315 40
Olofsson, Gösta, Isbergs väg 24, 147 63 Uttran, 530 338 97
*Persson, Henry, Trädgårdstorpsv 7, 146 54 Tullinge, 778 35 94
Richardsson, Jörgen, Diskusv 6, 137 56 Tungelsta, 500 315 07
*Richardsson, Alice, Diskusv 6, 137 56 Tungelsta, 500 315 07
*Runing, Sven, Davidsgatan 4, 151 45 Södertälje, 550 644 27
Ruusa, Jaan, Postbacken 16, 141 32 Huddinge, 774 15 55
Sahlén, Golocouda, Bortan Kanalen, 670 35 Gunnarskog
Seltorp, Christer, Solhemsv. 11, 137 40 Västerhaninge, 500 252 54
Stigenberg, Hans, Springarv 5, 2 tr, 142 61 Trångsund, 771 13 52
*Stigenberg, Inger, Lignellsvägen 26, 147 43 Tumba, 530 356 28
*Strandberg, Eric, Juristvägen 6, 141 73 Huddinge, 711 91 05
Strid, Thomas, Uringe Gammelgård, 147 91 Grödinge, 530 240 04
*Svedberg, Lotta, Bofinkvägen 35, 147 71 Grödinge, 530 291 18
Svensson, Dag, Prästkragestigen 15, 144 33 Rönninge, 532 553 34
*Szynkier, Kristina, Morgonvägen 195, 146 32 Tullinge, 778 33 26
*Theorin, Lasse, Sthlms Sjukhem avd 2, 112 32 Stockholm
Trygg, Arne, Eklången Ekenslund, 640 43 Ärla, 016-742 36
*Warfsjö, Monika, Hörningsnäsv 34, 2 tr, 141 46 Huddinge, 774 97 93
*Wastesson, Ulla, Herrängsvägen 4, 144 64 Rönninge, 53250431
*Wennerberg, Jan, Karlskronav 99, 144 63 Rönninge, 532 512 85
*Westerberg, Ingvar, Lavretsvägen 7, 147 63 Uttran, 530 390 09
Volkmann, Inga, Bergsvägen 35, 144 31 Rönninge, 532 540 83
Åström-Andersson, Siw, Nossagränd 9, 128 44 Bagarmossen, 530 442 91
*Östberg, Nils, Örnsbergsvägen 39, 146 40 Tullinge
Öystilä, Åke, Sunnanvägen 27, 147 40 Tullinge, 778 15 59
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Förslag till dagordning
Årsmötet 21 november 2004 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

*Ahlström, Lasse, Norra vägen 1, 163 41 Spånga, 36 49 39
*Andersson, Lars, Gullrandsvägen 23, 145 64 Norsborg, 530 377 88
Andersson, Roddy, Husarbacken 4, 146 52 Tullinge, 778 32 24
*Axelsson, Bengt-Åke, Fredriksborg 27, 137 91 Västerhaninge
*Beckman, Sture, Box 4058, 151 04 Södertälje
*Bendtsen, Kjeld, Mossvägen 12, 147 32 Tumba, 530 323 72
*Berglund-Olsson, Margit, Landbov 3, 147 40 Tumba, 530 344 04
*Bernelid, Carl Johan, Tobaksgatan 21, 271 41 Ystad, 046-303773
Bloss, Karl-Axel, Bodavägen 6, 144 62 Rönninge; 532 513 89
*Brask, Sven, Isbergs Väg 22, 147 63 Uttran, 530 391 22
Brolin, Björn, Rönninge skolväg 5, 144 62 Rönninge, 532 526 01
*Bäppler, Achim, Oxeltorp, Almviksv., 153 95 Järna, 551 522 12
*Dahlberg, Bo, Kvarnlöt, 155 91 Nykvarn, 552 470 03
*Deltéus, Åke, Orrstigen 58, 144 44 Rönninge, 532 41 28
*Deltéus Margareta, Orrstigen 58, 144 44 Rönninge, 532 41 28
Dahlman, Lars, Smedstorpsvägen 14, 147 92 Grödinge, 530 260 07
*Denbu, Haile, Rudsjövägen 51, 131 47 Nacka, 718 50 94
*Duwe, Freddy, Malmtorpsvägen 19, 147 71 Grödinge, 530 253 47
Eklund, Mikael, Sågtorp Riksten 10, 146 33 Tullinge, 778 70 31
*Ericsson, Karl G, Alkärrsvägen 36, 147 63 Uttran, 530 348 19
*Eriksson, Roland, Lillåkersvägen 16, 5 tr, 181 59 Lidingö, 767 63 82
*Erlandsson, Per-Erik, Sibblestrand 4, 147 92 Grödinge
*Flodin, Arne, Nordanvägen 9, 146 40 Tullinge, 778 02 72
Franzén, Berndt, Täppstigen 5A, 147 63 Uttran, 530 319 35
*Frost, Jürgen, Åshammar, 15500 Nykvarn, 552 410 51
Galletto, Gustavo, Krögarv. 30, 2 tr, 145 52 Norsborg, 531 781 83
*Gilljam Felicia, Rådmansb. 31, 5 tr,  145 56 Norsborg, 530 241 01
Hagen, Willy, Vintervägen 3, 141 37 Huddinge, 711 36 97
Hassel, Kurt, Malmsjövägen 19, 147 63 Uttran, 530 338 99
Holtberget, Kristian, Hästhagen PL 2506, 14792 Grödinge 53027703
*Holtmar, Kurt, Mikaelsvägen 8, 152 50 Södertälje, 550 168 04
*Hübner, Walter, Postlåda 1500 Vallsta, 136 91 Haninge, 500 320 31
*Håkansson, Gun-Britt, Bofinksv. 22, 147 71 Grödinge, 530 295 41
*Ingemansson, Ingmar, Strandvägen 51, 130 54 Dalarö, 501 513 93
*Johansson, Irma, Vallvägen 19, 147 91 Tumba, 530 356 75
Johansson, Folke, Sandavägen 24, 147 71 Grödinge, 530 256 17
Jonasson, Rolf, Trädgårdsvägen 48, 147 43 Tumba, 530 326 58
Jüretic, Ludvik, Norsvägen 1, 147 43 Tumba, 530 387 57
Karlsson, Kjell, Johannisberg 1400, 147 91 Grödinge, 530 241 01
*Karlmaljuk,Natalia, Krögarvägen 14, 145 52 Norsborg, 070-7774983
*Laantee, Tina, Uringe Gammelgård, 147 91 Grödinge, 530 240 04



Tumbaortens Biodlareförening

Skulder och eget kapital

Resultaträkning
Intäkter                        2004-09-30            2003-09-30

Medlemsavgifter             3.500:00                  3.440:00
Lotterier                            1.540:50                 1.460:50
Räntor/värdeökning           328:67                      286:40
Kursavg.                           2.450:00                  1.750:00
Bidrag                  –                               –
Övrigt               1.490:00                  1.935:00
S:a intäkter             10.308:67                 8.871:90

Kostnader
Ers. styrelsen               1.624:00 1.624:00
Tryck/porto                        2.225:00 2.267:00
Lokalhyror                            –                     600:00
Övrigt               3.509:00 3.797:50
S:a kostnader                7.358:00 8.288:59
Årets resultat   +2.950:67

Förslag till utgifts- och inkomststat för
verksamhetsåret 2004-10-01-2005-09-30

Inkomster               Utgifter
Medlemsavgifter 3.500:00     Ersättn. styr.        1.900:00
Räntor    300:00     Tryck/Porto      2.500:00
Lotteri 1.500:00     Hyror                    1.500:00
Övrigt 1.000:00       Övrigt                   2.400:00

                                      8.300:00                                     8.300:00

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2006
(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*     2.734:84               19.642:97
SEB Likviditetsfond      20.189:80
 Postgiro        169:00                     100:00
1 Aktie HF        100:00             100:00
47 T-shirts á 50 kr           2.350:00        (55)   2.750:00

S:a tillgångar               25.543:64              22.592:97

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

Balansräkning
Tillgångar                   2004-09-30            2003-09-30

Eget kapital                   22.592:97               22.009:57
Årets resultat                   2.950:67                     583:40

S:a skulder                  25.543:64              22.592:97

*) Styrelsearvode avdraget med 1.624:- som ej utbetalats


