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Medlemsavgifter 2008
440 kr för fullbetalande medlem
postgiro 8685-0 Sveriges Biodlares Riks-
förbund.

I avgiften ingår prenumeration på Bi-tid-
ningen. SBR har försäkring, som täcker
eventuella skadestånd som du kan bli
dömd att erlägga om dina bin åsamkat all-
varlig skada för annan person.

390 kr för studerande under 20 år.
Alltså fullt pris och därefter returneras 50
kr. Nya medlemmar, uppge alltid att ni till-
hör Tumbaortens biodlareförening.
50 kr för medlemskap i enbart lokal-
föreningen PlusGiro 273485-3 Tumba-
ortens biodlareförening.

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 2 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
och praktisk sommarkurs

hos Freddy på Hussebo
Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Varje tisdag hela sommaren
fram till 18 augusti

Sommarkursen 7 ggr start 9 juni

Träffpunkten för nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Vi samarbetar med

 TILL SALU
3 ramars handdriven

CFM-slunga
 med defekt lock.
 Pris 300 kronor.

Inga tel 070-5389623

Det mesta som du behöver
för din biodling

finns hos
Freddy Duwe, Vårsta

BIREDSKAP
Malmtorpsvägen 19
147 71  GRÖDINGE

Öppettider
Måndagar 15-19
juni-augusti även
Fredagar 15-19



Det var glädjande
många som hade
hörsammat kal-
lelsen till vårmöte
den 26 mars. Vi
räknade till 29
personer.
 Mötesrubriken var:
’’Nya regler för ho-
nungshantering’’.
Calle Regnell inledde
med en allmän
information upp-
byggd kring doku-
mentet ’’Säker ho-
nung’’, biodlarnas
nationella bransch-
riktlinjer för hantering
av honung.
Mycket hade vi hört
och läst i bl.a. Bi-
tidningen om hur
tumskruvarna skulle
dras åt och om alla
krav som skulle ställa
till det för den
’’vanlige biodlaren’’.
 Man skulle ha god-
känd livsmedelslokal
och man skulle vara
registrerad för att
över huvud taget
kunna få fortsätta
som biodlare och
man skulle behöva
betala betungande
avgifter för detta till
den kommunala
kontrollmyndigheten.
Domedagsprofeterna,

bl.a. några insändare i Bi-
tidningen, siade om att
detta skulle betyda slutet
för den svenska biodlingen.
Lättnaden var därför stor,
när Calle berättade om det
nya EU-direktivet som
gäller fr.o.m. 1 januati
2006. Där blir biodlarna
myndigförklarade och
hälsovårdsmyndigheterna
kan inte längre peka ut hur
vi ska ha det. I realiteten
innebär detta att chansen
att någon blir kontrollerad
är oerhört liten eftersom
man går efter en
prioriteringsregel där
biodlingen befinner sig
längst ner på skalan. Det
är t.ex. fortfarande tillåtet
att slunga hemma i köket,
under förutsättning att
vissa kriterier är uppfyllda.
Kraven som ställs grundar
sig egentligen bara på sunt
förnuft.
Självklart innebär detta inte
att biodlarna nu är fria att
slafsa och kladda hur som
helst. Nej, det är faktiskt
ett ansvar som har lagts på
var och en att följa de
regler som lagen före-
skriver. För att underlätta
för både biodlare och
kontrollmyndigheter har
branschreglerna kommit
till. Dessa tar upp de
grundläggande kraven i
livsmedelslagstiftningen.

Den kanske viktigaste
delen av dokumentet
utgörs av ett flödes-
schema där de olika
momenten i honungs-
hanteringen spaltas upp.
Från tillsättning av ramar
med vax, skattning av
honung, utrymme för
honungshantering, Av-
täckning och slungning,
m.m., m.m.
Varje moment är uppdelat
i 3 delar, 1. Risk: en
riskanalys om vilka faror
som lurar. 2. Lagstift-
ningens krav: vad före-
skriver lagen? och 3.
Branschens tolkning:
här ges konkreta råd och
anvisningar.
Allt är lättillgängligt
upplagt och lättläst. För
den som vill ta del av
hela dokumentet ’’Säker
honung'' kan detta
beställas av Freddy,
tel. 070-5107054 eller
freddy.duwe@telia.com
Tack, Calle, för att du ville
komma och ta ner den här
saken till en för oss
lättfattad nivå. De flesta
var nog glada och lättade i
sinnet när de lämnade
mötet.
Hoppas nu också att det
ska bli riktig fart på bina,
så att det blir mycket
honung att ta hand om i
sommar. Freddy

Välbesökt möte om honungshantering
Även den här
sommaren möts vi
på Hussebo varje
tisdagskväll med
start 2 juni kl
18.00.
Parallellt med öppna
huset har vi en
praktisk sommarkurs
på ca 7 gånger.
Kursen är i första
hand tänkt för dem
som gick nybör-
jarkursen i vintras,
men även andra
intresserade kan få
vara med i mån av
plats.
Ö p p e t h u s p r o -
grammet brukar
vara ganska flexi-
belt. Mycket beroen-
de på vilka som
kommer och vad det
är för väder. I stort
sett är det ''frågor för
dagen'' som tas upp,
men i år har vi tänkt
att ha drottningodling
som ett fast inslag
under några av
kvällarna. Det är
svårt att lägga upp ett
fast schema för
detta, beroende på
att vädret är oför-
utsägbart. Vi har
dock ambitionen att
visa de olika mo-
menten i drottning-
odlingen och hålla
oss till enkla metoder
som var och en kan
göra hemma i sin
egen bigård. Inga
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Öppet Hus
Man måste räkna på tillgångarna. Annars känner man
sig aldrig rik.
Jag känner en dam som möjligtvis kan frossa i prat om
yngeluppflyttning och invintring om hon gör det via
datorn. Hennes biodlarnätverk består av en tant i andra
änden av länet, en granne som hade bin en gång för tio,
tolv år sedan och så jag som bor 100 mil bort.
Om man jämför är jag rik som ett troll. Vår förening ger
möjlighet att ”prata bin” tills tungan domnar hela året
om. Oavsett vilket problem jag har med mina flygfän
finns det möjlighet att fråga kunniga män och kvinnor
om råd utan att jag känner mig det minsta påflugen.
Vårt nätverk i Tumbaortens biodlarförening är så tätt att
man knappt ser igenom och till sommaren blir det ännu
bättre. Träffarna i Hussebo på tisdagarna är guld värda
och jag kan inte räkna alla de gånger som jag träffat på
folk som berättat om att deras biodlingsintresse började
på Hussebo, att de fått ovärderlig hjälp där och att
träffarna är mysiga och otvungna.
Så här i väntan på sommaren gör jag en mental
deklaration och konstaterar att tillgångarna består av alla
de människor som dyker upp på Hussebo, på alla gamla
”rävar”, alla nybakade entusiaster och alla nyfikna noviser
som gör stället speciellt.
Snart börjar äventyret igen och se till att ta med så många
kompisar du kan på tisdagarna.
Vi ses vid bikuporna!

Dags att deklarera

Kristina

1-2     lökar
3        äpplen
0,5 dl  vetemjöl
40 g    smör
          curry
2 dl     grädde
2 dl     vatten
1        fiskbuljongtärning
1 dl     lättmjölk
          vitlök
          salt
          cayennpeppar
400 g  skalade räkor
3 msk honung

Hacka löken, skär äpplena i
tärningar, fräs i smör, +
curry.
Tillsätt mjölet och en del av
vätskan, låt dra i 10 minuter.
Tillsätt resten av vätskan
och kryddorna.
Tillsätt räkorna, hetta upp.
Till sist, blanda i honungen.
Serveras med vitt bröd och
ris.

Räkgryta med honung

Finlands Biodlares
 förbund FBF R.F.


