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Anmälan sker till:
Kristina Bäckström 530 609 01

info@tumbabiodlarna.se

Medlemstidning för Tumbaortens Biodlareförening
BOTKYRKA  SALEM

KALLELSE

Årsmöte
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 kl 13.00
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Verksamhetsberättelse 2007/2008 ning ordnas för
dessa. För att åstad-
komma detta, så
stängdes fluster-
luckan och luckan
under denna öppna-
des. På den motsatta
sidan av kupan öpp-
nades den övre
luckan, som drag-
bina nu måste an-
vända för att komma
ut igenom. När bina
kom hem igen flög
de in på den sida där
de var vana att ha sitt
fluster, men de ham-
nade nu i skattlådan
på undersidan vilken
hade förbindelse
med det nedre yngel-
rummet.
Nu var alla nödvän-
diga åtgärder vid-
tagna för att förhin-
dra svärmning och
samhället lämnades
ifred tills vidare.
När det var dags för
skattning och vinter-
fodring fanns det
gott om bin, yngel i
alla stadier och nya,
äggläggande drott-
ningar i både den
övre och den undre
delen. Den övre de-
len lyftes av och fick
bilda ett nytt sam-
hälle som transpor-
terdes till annan
bigård och den undre
delen fick stå kvar
på sin gamla plats.

Döm om min förvåning,
när jag en av de sista da-
garna i augusti nåddes av
beskedet att en svärm
hängde i en buske intill
kolonilotten där jag har
min bigård.

 När jag kom fram till plat-
sen såg jag, att där mycket
riktigt satt en rejält stor
svärm och den satt så till att
det var lätt att skaka ner den
i en hink och slå in den i en
låda med utbyggda ramar.

Bisamhällena hade några
veckor tidigare fått nya
drottningar i utätningsburar
och i direkt anslutning till
detta blivit vinterfodrade.
All svärmrisk borde nu
egentligen vara över.

Det samhälle som jag miss-
tänkte att det hade lämnat
svärmen undersöktes. Jag
tog upp drottningtill-
sättningsburen och det vi-
sade sig att drottningen
fanns kvar därinne och hon
levde fortfarande, men bina
hade inte kunnat få ut henne,

därför att jag glömt att ta
bort förseglingen på buren.
Detta, förstod jag, måste
vara orsaken till svärmen.
I det här läget kan man inte
vara säker på att det inte
finns en drottning till i sam-
hället, som kläckts efter det
att svärmen lämnat och där-
för silades bina. Mycket rik-
tigt, där hittades en omärkt
drottning som jag genast
avlägsnade på grund av att
hon säkerligen var oprad.
Förseglingen på buren med
den andra drottningen bröts
och buren sattes på plats
igen.

Eftersom det är osäkert att
en drottning blir parad vid
den här sena tiden på som-
maren, så letade jag upp
och avlägsnade drottningen
i svärmen också och en ny
parad drottning tillsattes i
bur med foderdeg. Svär-
men vinterfodrades och nu
är det bara att se tiden an
och hoppas att både svär-
men och modersamhället
mår bra i vår.            Inga

Freddy

Sent infångad svärm!
En dam ifrån Karlstad bara skakade på huvudet när jag frågade om somma-
rens honungsskörd. Det blev ingenting. Först kom torkan och fick nektarn att
sina. Sedan kom storblötan och bina satt inne och åt upp den lilla honungs-
gnutta de lyckats skrapa ihop.

Här i Stockholm har det varit både torrt och blött men riktigt så illa som hos
värmlänningarna var det nog aldrig. Det var ett snålt år men inte utfattigt.

När föreningen stod på Taxinge, i Hallunda och Tumba centrum för att prata
bin fanns det visserligen honung att locka folk med men det var inget överflöd.

I föreningen började året som vanligt med nybörjarkurs som hölls av Dag Svens-
son. I år var nio med på kursen och många av dem dök sedan också upp på
den praktiska fortsättningskursen i Hussebo under sommaren.

I år hade den praktiska kursen lagts upp på delvis nytt sätt. Fler hjälpte till att
leda kursen i år efter ett fastlagt schema med en ansvarig och en assisterande
lärare varje gång. De som höll i kursen var Jan-Erik Wennerberg, Mikael Ek-
lund samt undertecknad. En av kvällarna diskuterades honungshantering under
ledning av Jörgen Richardsson. Kjell Karlsson höll traditionsenligt ett uppskat-
tat föredrag om biallergi.

Jag fick själv intrycket att fler än vanligt av nybörjarna skaffade bin direkt efter
kursen. På det sättet blev kvällarna hos Freddy i Hussebo värdefullt
kunskapsmässigt startkapital.

Till årets vårmöte testade vi en ny lokal, Vårstakyrkan i Vårsta Centrum, och
Per Thunman rapporterade från 2007 års Apimondia. Lokalbytet gjorde i alla
fall styrelsen lycklig eftersom vi tröttnat på att börja varje mötestillfälle med att
sopa upp gamla köttbullar och brödbitar från golven i Tunaskolan.

I den tappra styrelsen ingick i år Ludvik Juretic, Jan-Erik Wennerberg, Inga
Volkmann, Jörgen Richardsson, Hans Stigenberg, Freddy Duwe och jag själv.

Tack för ett spännande år och tack för att jag fått vara med.

Må edra bin alltid flyga i medvind!

Kristina Bäckström
Ordförande

Surra om bin - hur
Visst får man ont i fötterna och
visst blir rösten raspig men det
gör ingenting. Att stå och sälja
honung och prata bin på mäs-
sor och på kommunala
uppvisningsdagar är en upp-
levelse.
Det roligaste, tycker jag i alla
fall, är barnen. Fnissiga tonårs-
flickor kutar undan, vilt pi-
pande, när de ser bina i
visningskupan och småttingar
med Nalle Puh som aktuell idol

tittar storögt på de små dju-
ren som gör ”honing” och
vägrar röra sig ur fläcken.
Under de senarse två åren har
vi försökt göra det lättare att
vara med. Nu finns till exem-
pel broschyrer om honung att
dela ut och vi har eget kvitto-
block.
Tveka inte. Om du vill vara
med kan du höra av dig till
någon i styrelsen.

Kristina

kul som helst



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 22  november.

Årsrapporten
Årsrapporten över Din biodling skall lämnas senast den 22 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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Svärmar var det ont om
den gångna sommaren.
Detta till trots, hittade
jag svärmceller i ett av
mina bisamhällen. Där
hade jag inte givit till-
räckligt utrymme under
spärrgallret i tid. Jag
lyckades hindra samhäl-
let från att svärma med
hjälp av en  s.k. snel-
groveskiva.

Snelgroveskivan består av
en plywoodskiva med ett
av bitätt nät täckt hål i mit-
ten. Skivan är omsluten
både på över- och undersi-
dan av en 10 mm tjock ram-
list. På tre av sidorna finns
vridbara luckor både på
över och undersidan. Den
fjärde sidan är helt stängd.
Det går att använda snel-
groveskivan på många
olika sätt beroende på vad
man vill åstadkomma. I mitt
fall var det för att hålla bina
kvar i samhället trots att
svärmstämning hade upp-
stått. Yngelrummet var på
3 HLS-lådor. Jag letade
upp lådan där drottningen
gick och parkerade denna
tillsammans med en yngel-
låda till, på sidan om. Den
tredje yngellådan, som
innehöll ramar med både
täckt och öppet yngel, lät
jag stå kvar på botten med
ett spärrgaller över.
Ovanpå satte jag två skatt-
lådor med tomma ramar.

Ovanpå dessa kom snel-
groveskivan och över
denna ställde jag de två
yngellådorna innehållande
resterande yngel inklusive
drottningen.
Nu var yngelrummet upp-
delat i två enheter. I botten
under spärrgallret hade jag
rivit alla svärmceller, men
det fanns lite öppet yngel
kvar där för bina att dra upp
en ny drottning ifrån.
Yngelrummet högst uppe
fick ett spärrgaller på sig
och däröver placerades en
låda med honungsramar
som foder. Fluster ordnades
genom att den övre luckan
på ena sidan av
snelgroveskivan öppnades.
Detta fick till följd att
dragbina flög ut där och när
de kom hem från draget

flög de tillbaka in ge-
nom det ordinarie
flustret i botten. Det
övre yngelrummet
blev på så sätt tömt på
flygbin och hade där-
för inga möjligheter att
flyga ut i svärm. De
kvarblivna husbina ri-
ver under sådana om-
ständigheter återstå-
ende svärmceller och
drottningen stannar
kvar och fortsätter att
lägga ägg.
För undvikande av att
ny svärmstämning
uppstår när för
mycket av det kvar-
varande ynglet har
kläckts och för
många av husbina har
utvecklats till dragbin,
måste en ny avflyg-

Konstruktionsskiss för snelgroveskiva
ISBN 0905652282 SWARMING  / L.E.Snelgrove

Snelgrove för svärmkontroll

!
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Låt aldrig bina svälta
Drivfodring och andra trix för att få igång
yngelsättningen på våren är bortkastat arbete.
Det är när det finns tillgång på färskt pollen,
främst från sälg, som gör att bina kommer
igång med den massiva yngelproduktionen.
För att upprätthålla denna måste bina ha till-
gång till en aldrig sinande foderström (socker)
in i bimassan. Om foderströmmen kommer
från inlagrat vinterfoder, fodring med foder-
deg, sockerlösning, nektar- eller blad-
honungsdrag, det är fullkomligt likgiltigt. Hu-
vudsaken är att bina aldrig svälter.
De vuxna bina lever av honung/socker. För
att producera fullvärdig fodersaft till sitt yngel
behöver de ha tillgång till färskt pollen.

Flertalet biodlare har för-
modligen drivfodrat med
sockerlösning och med
olika slags pollen-
ersättning av och till. En
vanlig orsak till att göra
så är att man vill ha igång
bistyrkan tidigt på sä-
songen.
Kanske vill man få upp
bistyrkan till ett speciellt ti-
digt drag, eller också vill
man stimulera bina för att
man vill komma igång med
drottningodling tidigt på för-
sommaren.
Frågan är bara om allt detta
merarbete verkligen leder
till avsett resultat. Nästan
alla försök där man har un-
dersökt detta pekar på att
drivfodring inte ger någon
effekt och är bortkastat ar-
bete. Vare sig sockerdriv-
fodring eller fodring med
pollenersättning tycks sti-
mulera till ökad yngel-
sättning i någon större grad.
Det verkar som om ingen-
ting kan ersätta färskt indra-
get naturpollen på våren.
Här på våra breddgrader är
det främst sälgpollen som
gör att den massiva
yngelsättningen kommer
igång. Naturligtvis förutsatt
att det finns tillräckligt
sockerfoder lagrat i kupan.
Om så inte är fallet, då
måste fodring till omedel-
bart. Om det är foderdeg,
tunn foderlösning eller Bifor
man ger, det spelar ingen
avgörande roll.
Jag har under många års tid

försökt komma igång med
drottningodling tidigt och
försökt mig på drivfodring
med tunn sockerlösning
och olika sorters pollen-
ersättning, men utan re-
sultat. Visst har det gått
att forcera fram några
drottningar så de varit pa-
rade och färdiga att an-
vändas redan andra hälf-
ten av maj, men kvalitén
på dessa har oftast varit
så dålig att bina efter gan-
ska kort tid efter
tillsättningen drar upp
viceceller för att byta ut
dem.
I våras började jag driv-
fodra annandag påsk och
höll på så i över en må-
nads tid. Ett samhälle fick
både drivfodring med
sockerlösning och en deg
tillverkad av bifor och
naturpollen ur frysen från

förra året. Tre samhäl-
len drivfodrades med
enbart sockerlösning
och resten fick ingen
drivfodring alls. När
jag jämförde samhäl-
lena med varandra,
kunde jag inte se någon
skillnad alls. Yngelsätt-
ningen kom igång på
allvar först när sälg-
blomningen började.
Det är nog bara att
inse, att naturen går
inte att överträffa. Där-
för har jag nu bestämt
mig för, att den senaste
vårens försök får bli
det sista och i fortsätt-
ningen ska jag vänta till
början på juni med
drottningodlingen, när
mina samhällen har
uppnått tillräcklig
styrka på ett naturligt
sätt.

Effekten av drivfodring – en myt?

Freddy

Karlsson, Kjell, Johannisberg 1400, 147 91 Grödinge, 530 241 01
*Laantee, Tiina, Uringe Gammelgård, 147 91 Grödinge, 530 240 04
Leeiner, Bibbi, Djupviksvägen 17, 145 90 Norsborg, 530 280 70
Lindeberg, Johan, Kassmyrabrinken 21, 147 33 Tumba, 530 343 06
*Lundell, Lars, Sikgatan 2, 4 tr, 133 44 Saltsjöbaden, 570 302 10
*Lindström, Gunnar,  Tolléns väg 10, 147 33 Tumba, 530 372 96
*Lindhé, Margareta, Grödingevägen 56, 147 31 Tumba, 530 250 26
Lundin, Bo, Tullingebergsv. 35, 2 tr, 146 45 Tullinge, 778 09 84
Löfqvist, Torolf, Rågången 53, 145 60 Norsborg, 531 805 98
*Löfqvist, Margareta, Rågången 53, 145 60 Norsborg, 531 805 98
*Lööw, Kjell, Byrsta 2, 147 91 Grödinge, 530 420 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
*Nilsson, Morgan, Vaktbergsvägen 61, 149 41 Nynäshamn, 520 115 81
*Norén, Maria, Stora Raksta, 135 67 Tyresö, 770 07 89
*Nyström, Ulla, Musseronvägen 54, 141 60 Huddinge, 711 77 41
Olofsson, Gösta, Isbergs väg 24, 147 63 Uttran, 530 338 97
*Persson, Henry, Trädgårdstorpsv 7, 146 54 Tullinge, 778 15 36
*Regnell, Calle, Älgvägen 6, 130 56 Utö, 070-5325394
Richardsson, Jörgen, Diskusv 6, 137 56 Tungelsta, 500 315 07
*Richardsson, Alice, Diskusv 6, 137 56 Tungelsta, 500 315 07
Roman, Christoph, Lilldalsvägen 22, 144 61 Rönninge, 070-4225865
*Runing, Sven, Davidsgatan 4, 151 45 Södertälje, 550 644 27
*S1, KVM Stockholm Söder, 145 90 Norsborg
*Seltorp, Christer, Solbergsvägen 20, 136 67 Tyresö, 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
*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
*Trygg, Arne, Eklången Ekenslund, 640 43 Ärla, 016-742 36
*Uhlander, Göran, Granitvägen 2, 136 48 Handen, 073-2563456
*Wastesson, Ulla, Herrängsvägen 4, 144 64 Rönninge, 53250431
*Wennerberg, Jan, Karlskronaviksv 99, 144 63 Rönninge, 532 512 85
Volkmann, Inga, Bergsvägen 35, 144 31 Rönninge, 532 540 83
Åström, Kjell, Grindsjöbacken 4, 137 94 Västerhaninge, 53023401
Öystilä, Åke, Sunnanvägen 27, 147 40 Tullinge, 778 15 59
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Förslag till dagordning
Årsmötet 22 november 2008 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.

Andersson, Roddy, Husarbacken 4, 146 52 Tullinge, 778 32 24
*Axelsson, Bengt-Åke, Fredriksborg 27, 137 91 Västerhaninge
*Beckman, Ann-Charlotte, Viksbergsv. 131, 152 54 Södertälje
*Beckman, Sture, Karlslundsgatan 14, 151 35 Södertälje, 55098413
*Berglund-Olsson, Margit, Landbov 3, 147 40 Tumba, 530 344 04
Bjernevik, Ann-Louise, Lavretsvägen 22, 147 63  Uttran, 53039818
Blomster, Rolf, Norsvägen 4, 147 43 Tumba, 530 387 56
Bloss, Karl-Axel, Bodavägen 6, 144 62 Rönninge; 532 513 89
*Brolin, Björn, Rönninge skolväg 5, 144 62 Rönninge, 532 526 01
Bäckström, Kristina, Ängsvägen 25, 147 43 Tumba, 530 609 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, 532 541 28
*Deltéus Margareta, Orrstigen 58, 144 44 Rönninge, 532 541 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
*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
Friblad, Ove, Ekbacken Sundsvik, 155 91 Nykvarn, 530 310 48
*Fäldt, Gösta, Åvinge Kvarn, 147 91 Grödinge, 530 257 47
*Gilljam Felicia, Rådmansb. 31, 5 tr,  145 56 Norsborg, 530 241 01
Gustafsson, Jan, Vetevägen 13, 145 68 Norsborg, 0709-753012
Gustafsson, Stefan, Midsommarvägen 14, 126 35 Hägersten
Hagen, Willy, Vintervägen 3, 141 37 Huddinge, 711 36 97
Hassel, Kurt, Malmsjövägen 19, 147 63 Uttran, 530 338 99
*Hellberg, Torbjörn, Vallmovägen 10, 146 48 Tullinge, 94 14 03
*Holmberg, Rickard, Lindsborg 4, 159 95 Södertälje, 464 85 44
*Holtmar, Kurt, Mikaelsvägen 8, 152 50 Södertälje, 550 168 04
*Hübner, Walter, Vallgatan 12, 136 91 Haninge, 500 320 31
*Ingemansson, Ingmar, Strandvägen 51, 130 54 Dalarö, 501 513 93
*Johansson, Irma, Vallvägen 19, 147 91 Tumba, 530 356 75
Jüretic, Ludvik, Norsvägen 1, 147 43 Tumba, 530 387 57



Tumbaortens Biodlareförening

Skulder och eget kapital

Resultaträkning
Intäkter                        2008-09-30            2007-09-30
Medlemsavgifter             3.500:00                  3.400:00
Lotterier                            1.570:00                 1.700:00
Räntor/värdeökning           875:91                     615:64
Kursavg.                           4.000:00                 1.500:00
Bidrag    --          1.000:00
Övrigt                  922:00                     198:00
S:a intäkter             10.867:91                 8.413:64

Kostnader
Ers. styrelsen               2.198:00 2.198:00
Tryck/porto                       2.089:00 1.828:00
Lokalhyror                  600:00                         –
Övrigt               6.562:00          4.469:50
S:a kostnader              11.449:00          8.495:50
Årets resultat       -581:09                                                 -81:86

Förslag till utgifts- och inkomststat för
verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30

Inkomster    Utgifter
Medlemsavgifter 3.600:00     Ersättn. styr.        2.200:00
Räntor    900:00     Tryck/Porto      2.500:00
Lotteri 1.000:00     Hyror                    1.000:00
Övrigt 2.700:00       Övrigt                   2.500:00

                                      8.200:00                                     8.200:00

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2010
(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         343:31                 3 225:09
SEB Likviditetsfond      22.191:03        21 389:34
 Plusgiro               2.211:50                     512:50
1 Aktie HF         100:00             100:00
30 T-shirts á 50 kr          1.450:00                  1.650:00

S:a tillgångar               26.295:84              26.876:93

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

Balansräkning
Tillgångar                   2008-09-30            2007-09-30

Eget kapital                   26.876:93               26.958:79
Årets resultat                     -581:09                      -81:86

S:a skulder                  26.295:84              26.876:93


