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Styrelse Ordförande Kristina Bäckström (1år)
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ningskommitté Margareta Deltéus

Tiina Laantee
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Åke Deltéus
Valberedning Avgår, ny föreslås av årsmötet
Sjukdomsansvarig Dag Svensson
Ombud Länsförbundet Utses av styrelsen

Valberedningen Tumba 2010-10-17
Lars Dahlman, Kjell Karlsson

Föreningens hemsida www.tumbabiodlarna.se
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Vi planerar tillsammans med
Studiefrämjandet

Nybörjarkurs
i biodling

kursen startar i slutet av januari
2011

Kurstid 10 kvällar

Anmälan sker till:
Kristina Bäckström 530 609 01

info@tumbabiodlarna.se

Medlemstidning för Tumbaortens Biodlareförening
BOTKYRKA  SALEM

KALLELSE

Årsmöte
Lördag 13 november

 kl 13.00
Vårstakyrkan, Ringvägen 26
Vårsta centrum, sväng höger

Medtag ÅRSRAPPORT och
honungsprov för bedömning

Honungsbedömning inför öppen ridå

Föreningen bjuder på Kaffe med dopp

Lotteri! Välkomna!

www.tumbabiodlarna.se

Efter mötet:

Vi samarbetar med
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Verksamhetsberättelse 2009/2010

Tack för i år!
Kristina Bäckström
Ordförande

som nosema, amöba och
bakteriella septikkemier.
Pollenbristen är dock utan
tvivel den farligaste
ingrediensen i hela för-
loppet. Dess livsförkor-
tande inverkan på bina är
t.o.m. av större betydelse
än nosema. Om till allt detta
också kommer ett sent
bladhonungsdrag med sin
utsotsframkallande verkan
blir katastrofen oundvklig.

Svaga samhällen drabbas
hårdast av ’’vårtvinsoten’’.
Eftersom deras yngelsätt-
ning är förhållandevis stor
jämfört med antalet bin
leder detta till förkortad
livslängd av praktiskt taget
alla bin i dessa samhällen.
Foderförbrukningen och
tarmbelastningen  är hög
och de dåliga tempera-
turförhållandena leder
dessutom till utsot. Detta
bäddar i sin tur för tarm-
parasiterna nosema och

amöba att spridas bland de
kvarvarande bina i kupan.

Lika svåra som förlusterna
kan vara, lika enkelt går det
att förebygga dess orsaker.
Man måste se till att enbart
tillräckligt starka samhällen
med tillfredsställande
pollenreserver invintras
tillräckligt tidigt.

Det är att rekommendera
att pollenramar tas ur
samhällena när det är bra
pollendrag på sommaren
och dessa ges tillbaka i
yngelrummet före invint-
ringen. Dessutom ska
samhällena i möjligaste
mån vara fria från ut-
sotframkallande honung
under vintern. På det sättet
iordningställda överlever
bina en krisartad vinter och
vår på bästa sätt.

KÄLLA: Friedrich Karl Bötcher
’’Bienenzucht als Erwerb’’
Ehrenwirth

  Vinterförluster . . . Forts.

900 g nyslungad ho-
nung + 100 g fint kris-
talliserad honung.
Vispas ihop med elvisp
i 1 minut och ställs i
kylskåpets svaldel.
Vispa morgon och
kväll tills honungen har
en mjuk konsistens
ungefär som barn-
salva.
Tillsätt 300 g ymp till 30
kg nyslungad ho-
nung. Rör väl och låt
stå i ett par timmar. Fyll
därefter på burk och
ställ svalt tills ho-
nungen stelnat.
Om du har honung
som blivit grovkris-
tallin, värm den till ca
42º så att kristallerna
smälter. Rör ihop den
med färdigympad
finkristallin honung
och blanda väl. 50/50
brukar bli lagom. Burka
och ställ kallt.  Kristal-
lerna är nu borttrol-
lade.

Under våren och
sommaren har vi i
olika sammanhang
träffat åtskilliga per-
soner som ställt
frågor angående
vanskötta/övergivna
bigårdar som de stött
på när de varit på
strövtåg i naturen.
När vi frågat efter
bigårdsskyltar fick vi

svaret att sådana inte kunde
observeras.
Det känns lite tråkigt att
behöva ta del av sådant,
samtidigt som man ska
försöka göra reklam för
biodlareföreningen och
entusiasmera folk för att
vilja bli biodlare.
En annan aspekt på det här
är att risken för spridande
av yngelröta och andra

smittsamma bisjukdomar
förstärks där det finns
bigårdar som lämnats utan
tillsyn en längre tid.
Ett minimikrav i sam-
manhanget är att alla bi-
gårdar är försedda med
lagstadgad skylt där äga-
rens namn och tele-
fonnummer tydligt fram-
går.

Dålig reklam för biodlingen

Inga och Freddy

Så får du fin
honung

Inga

Det var en lång och kall vinter. Under tiden som bina väntade på sälgblom-
ningen drog vi igång årets aktiviteter med nybörjarkurs och med ett annorlunda
vårmöte.

Föreningen samlades till en diskussionskväll om genetiskt förändrade grödor
och om vad sådana kunde innebära för biodlingen. Resultatet av den
diskussionen blev att vi bland annat tog kontakt med Botkyrka kommun för att
få till ett samtal om hur biodling och honungsmarknad skulle kunna påverkas
om testodlingar av GMO dök upp i grannskapet.

Biåret fick sedan fart och vi samlades i Freddy Duwes bigård Hussebo under
sommartisdagarna. Det var träffar med nybörjarhörna och intressanta
diskussioner vid Freddys bikupor och själv måste jag säga att jag nog blivit rätt
bortskämd med åren. På Hussebo finns plats för alla, glada och smarta samtal,
drönare att märkträna på och en fantastisk ”markservice” där varje ny deltagare
får en kaffekopp i näven och så mycket goda råd man bara orkar ta åt sig.
Stort tack till Freddy som har öppnat dörren för oss och till Micke som lagt ner
så mycket jobb under åren för att göra Hussebo till en succé.

I år ville vi bjuda många fler på Hussebo-upplevelsen. Studiefrämjandet hjälpte
oss annonsera om öppet hus. Tyvärr hittade inga nya fram just den dagen men
vi hade i alla fall kul.

Som ni kanske minns från i fjol blev trädgårdsmässan i Taxinge en blöt historia.
Det gamla tältet föreningen haft i så många år gav till sist upp andan. Jörgen
Richardsson hittade ett aningen begagnat, proffstält som föreningen investerade
i. Som ni ser har köpet gjort en ”grop” i årets resultat men vi tycker alla att ett
portabelt tak över huvudet är värt mycket.

Väl rustade rusar vi vidare in i nästa år och jag vill säga tack till årets sty-
relse  Ludvik Jüretic, Inga Volkmann, Hans Stigenberg, Dag Svensson, Freddy
Duwe och Felicia Gilljam. Dessutom ett riktigt sött och högkvalitativt tack
till honungsbedömarna Alice Richardsson, Tiina Lantee och Margaretha
 Deltéus.



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 13  november.

Årsrapporten
Årsrapporten över Din biodling skall lämnas senast den 21 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 oktober

Freddy Duwe, Vårsta
Malmtorpsvägen 19
Tel. 530 253 47,  070/510 70 54
info@freddyduwe.com
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Om och om igen, sådär
vart 4-5 år, tvingas vi
konstatera att våra
bisamhällen har stora
problem på våren.

Vinterförlusterna är
ovanligt stora och biod-
lingen åsamkas betydande
förluster. Ibland dör hela
bigårdar. De samhällen
som klarar sig, möter våren
i mycket försvagat tillstånd
och flera av dem försvagas
ytterligare under våren. I
maj återstår ofta, utöver
drottningen, bara en
handfull bin med för-
hållandevis stor yngelyta.
de felande bina har up-
penbarligen lämnat kupan
och dött ute i det fria.
Undersökningar påvisar
ibland, men inte alltid,
förekomst av nosema och
amöba. Den här näst intill
gåtfulla företeelsen är i
Nordamerika bekant under
beteckningen ’’vårtvinsot’’
och även där åsamkar den
biodlingen stora skador.

Det handlar om en störning
i samhället på våren av
generat ionsväxlingen
mellan vinter- och som-
marbin förorsakad av å
ena sidan yngelbortfall och
å andra sidan förkortad
livslängd på de över-
vintrade bina. I bägge
fallen är det brist på pollen
som är huvudorsaken.

Vinterbinas livslängd för-
kortas dessutom på grund
av för tidig yngelsättning.

Så här kan man förklara det
hela: Ungbina äter pollen
under sina första 10
levnadsdagar. Pollenet är
deras äggvite- och vita-
minnäring. Utan denna kan
de inte mata yngel och utan
den lever de endast en kort
tid. Men också fullnärda bin
lever på grund av sin insats
som ambin endast några
veckor. När yngelmängden
minskar eller bortfaller, på
hösten och vintern, lever
bina i flera månader, ända
fram till maj. På det viset
överlever de vintern.

Under mars och april, före
sin död i början av maj,
producerar vinterbina den
efterföljande generationen
av ungbin. Om det på vå-
ren, på grund av ogynnsamt
väder, föreligger pollenbrist,
leder detta till bortfall av
yngel, alltså den nya
generationen som skulle
avlösa vinterbina. Det fåtal
ungbin, som vinterbina trots
allt lyckats dra fram, tack
vare sina inlagrade
fettkroppar, kommer också
att dö för tidigt på grund av
den rådande pollenbristen.

Grunden till problemet
läggs redan under loppet av
vintern. Speciellt vid
pollenbrist på sensommaren

och hösten och vid
sen yngelsättning när
bina inte längre kan
samla pollen.

De sent födda och
undernärda ungbina
upplever aldrig våren
och inte heller de bin
som ammade dem
under yngelstadiet.
Sen yngelsättning
utgör alltså, vid pol-
lenbrist, i dubbel be-
märkelse en fara för
samhället!

Om och om igen
upplever vi ’’vår-
tvinsoten’’ efter vint-
rar, som under sin
första del är milda,
men som därefter blir
mycket långvariga.
Det milda vädret
stimulerar bina till
yngelsättning vilken
vid pollebrist föror-
sakar samhället li-
kadana problem, med
i dubbel bemärkelse
förkortad livslängd på
bina, som vid yn-
gelsättning på sen-
sommaren och hös-
ten.

I detta ovan beskriv-
na skeende med-
verkar dessutom nor-
malt också andra
samtidigt livsför-
kortande faktorer,

Vinterförluster – varför det?

Forts nästa sida



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, Notgatan 7, 133 43 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, Gösvägen 5, 647 92 Mariefred, 0158-32345
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
Mirzet, Omerovic, Kumminvägen 51, 145 73 Norsborg
Moustafa, Walid, Kvarnhagsvägen 107, 145 60 Norsborg
*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
Omerovic, Mirzet, Kumminvägen 51, 145 73 Norsborg, 070-491 69 68
*Persson, Henry, Trädgårdstorpsv 7, 146 54 Tullinge, 778 15 36
*Rasmusson, Sören, Jonas Lundroths Backe 6, 147 43 Tumba
*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
*Tingström, Gun-Britt, Herrö 27, 148 91 Ösmo, 520 361 29
*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
*Vågstrand, Lennart, Starrvägen 14, 147 32 Tumba
Åström, Kjell, Grindsjöbacken 4, 137 94 Västerhaninge, 53023401
Öystilä, Åke, Sunnanvägen 27, 147 40 Tullinge, 778 15 59
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Brev från nöjda skolbarn
Grödinge Hembygdsför-
ening har sedan 1993
årligen anordnat skoldagar
i Hembygdsgården Vasa-
stugan, vår och höst.
Ända från starten har jag/
Freddy fått vara med på
skoldagarna med en station
för barnen i den bigård som
jag har där. Det har varit både
roligt och stimulerande att få
vara med om detta, som ni
säkert förstår när ni läser
det här brevet som
hembygdsföreningen fick
från en skolklass som var
med på skoldagarna i början
av maj i år.

Det var roligt att lära sig
mycket om bin. Freddy var
bra på att berätta. Eren, som
var rädd för bin, är inte längre
så rädd. Det var fint att göra
ljus av bivax, för de ljusen
luktar så gott. Det var snällt
att vi fick göra ljus.
- först visste jag nästan
ingenting om bin, säger Linus
Sandin, men nu vet jag jätte-
mycket. Han som pratade om
honungen var jättesnäll och
vi fick smaka färsk honung.
- Den honungen var jättegod,
sa Linus Svensson. Det var
roligt att ta hem honung.
Vi fick mycket hjälp i köks-
kammaren. Det var snällt. Det
var roligt att få hacka
sockertoppar, locka håret,
mala kaffe och att få smaka
kaffebönor. Det var kul att få
se hur man strök kläder förr i
tiden. Det var roligt att få
krusa banden på örngotten.

De som jobbade i kam-
maren var snälla och inte så
stränga. De gav oss många
bra tips. Det var roligt att
göra fina trädockor. Det var
kul att man fick använda
vedträn och vackra träbitar.
En del band var virkade. Det
var lätt att göra dockor.
Hjördis hade gjort en
jättefin docka.
De som jobbade på ve-
backen var snälla och
trevliga. De hjälpte oss
mycket. Det var roligt att
kröka spikar. Gert var rolig
och snäll. Det var roligt att
göra en fågelholk.

- Tommy var snäll och
hjälpte mig att göra en
motor till min barkbåt, sa
Fabian.
I trädgården fick vi pröva
gamla verktyg. Det var kul.
Det var kul att så bond-
bönor och sätta potatis.
- Jag har aldrig sett bond-
bönor förr och det ska bli
kul att få smaka dem i höst,
sa Arvid. Det var kul att lära
känna fågelskrämmorna.
Det var roligt att ro. Henrik
var jättesnäll och hjälpte
oss att sätta på masken på
kroken så att vi inte skulle
sticka oss.
- Det var kul att få en ab-
borre, sa Harry.
- Jag fick ro hur länge jag
ville och hur långt jag ville,
sa Nicole.
- Det var roligt att fiska med
ett långt metspö, tyckte
Agnes.

- Det var snällt att man
fick ro själv, sa Alex-
ander.

Det var roligt att Eilert
hittade på sagor till
böckerna. Han berät-
tade fritt ur pop-up-
böcker och läste en rolig
bananvers. Det var roligt
när han berättade om sin
jättegamla, slitna nalle.

Det var jättesnällt att vi
fick Fattiga riddare och
det var jättegott! Det
smakade bra med
honung till. Det var ett
roligt redskap som de tog
upp honungen med.
Kvinnorna i köket frå-
gade så snällt om hur
mycket man ville ha. Ni
var till och med så snälla
så att ni lät oss äta så
mycket vi ville.

Agneta var jätteduktig
guide. Hon pratade så att
alla hörde. Hon berättade
mycket som vi inte
visste.

- Jag visste inte vem Poul
Bjerre var och inte Milles
heller, sa Karin.

- Det var roligt att hon
lärde oss uttrycket ’’att
ha många strängar på sin
lyra’’.

Ni var alla jättesnälla
som gjorde det här för
vår klass.

Klass 2B
Kassmyraskolan
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Förslag till dagordning
Årsmötet 13 november 2010 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
      och ett fyllnadsval på ett 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
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
*Dahlberg, Bo, Kvarnlöt, 155 91 Nykvarn, 552 470 03
Dahlman, Lars, Smedstorpsvägen 14, 147 92 Grödinge, 530 260 07
*Deltéus, Åke, Emanuel Birkes väg 2, 144 30 Rönninge, 532 541 28
*Deltéus Margareta, Emanuel Birkes v. 2, 144 30 Rönninge, 532 541 28
*Denbu, Haile, Rudsjövägen 51, 131 47 Nacka, 718 50 94
Dix, Jacob, Norrskensbacken 7 BV, 146 46 Tullinge
Doroftei, Toader, Blickavägen 29, 146 50 Tullinge
*Duwe, Freddy, Malmtorpsvägen 19, 147 71 Grödinge, 530 253 47
*Eklund, Mikael, Sågtorp Riksten 10, 146 33 Tullinge, 778 70 31
*Eriksson, Harriet, Emanuel Birkes v. 2, 144 30 Rönninge, 710 18 48
*Ericsson, Per, Hillersjö, 149 91 Nynäshamn, 520 421 26
*Eriksson, Roland, Lillåkersvägen 16, 5 tr, 181 59 Lidingö, 767 63 82
*Erlandsson, Per-Erik, Sibblestrand 4, 147 92 Grödinge
Falksveden, Krister, Fatburs Kvarng 28, 118 64 Sthlm, 070-892 19 73
*Flodin, Arne, Nordanvägen 9, 146 40 Tullinge, 778 02 72
*Franso, Sabah, Krögarvägen 4, 145 52 Norsborg
*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, Tingsvägen 3, 1 tr,  145 56 Norsborg, 437 480 79
Gustafsson, Jan, Vetevägen 13, 145 68 Norsborg
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
*Holmblad, Rickard, Lindesborg, 152 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
Häggstrand, Kjell, Uttringe Gårds Väg 37, 144 63 Rönninge, 532 523 79
Ingemansson, Ingmar, Strandvägen 51, 130 54 Dalarö, 501 513 93
*Johansson, Irma, Vallvägen 19, 147 91 Tumba, 530 356 75
*Johansson, Liselotte, Ekbacken Sundvik, 155 91 Nykvarn, 530 310 48
*Jonsson, Patrik, Dappens backe, 147 91 Grödinge, 070-491 59 39
Jüretic, Ludvik, Norsvägen 1, 147 43 Tumba, 530 387 57



Tumbaortens Biodlareförening

Skulder och eget kapital

Resultaträkning
Intäkter                        2010-09-30            2009-09-30

Medlemsavgifter             3.900:00                  4.250:00
Lotterier                            1.970:00                 1.580:00
Räntor/värdeökning            -18:70                      400:86
Kursavg.                           4.000:00                  4.000:00
Bidrag              --          1.000:00
Övrigt                        --                             --:00
S:a intäkter               9.851:30               11.230:86

Kostnader
Ers. styrelsen               2.247:00 2.198:00
Tryck/porto                       1.910:00 2.164:00
Lokalhyror               1.200:00                  1.200:00
Övrigt             10.615:50          3.565:50
S:a kostnader             15.972:50          9.127:50
Årets resultat   - 6.121:20        + 2.103:36

Förslag till utgifts- och inkomststat för
verksamhetsåret 2010-10-01-2011-09-30

Inkomster    Utgifter
Medlemsavgifter 4.000:00     Ersättn. styr.        2.200:00
Räntor    100:00     Tryck/Porto      2.500:00
Lotteri 2.000:00     Hyror                    1.500:00
Övrigt 2.500:00       Övrigt                   2.400:00

                                      8.600:00                                     8.600:00

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2012
(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             20.828:00                  2.771:81
SEB Likviditetsfond               --                   22.506:39
 Plusgiro                        --          1.671:00
1 Aktie HF         100:00             100:00
27 T-shirts á 50 kr           1.350:00                  1.350:00

S:a tillgångar               22.278:00       28.399:20

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

Balansräkning
Tillgångar                   2010-09-30            2009-09-30

Eget kapital                   28.399:20        26.295:84
Årets resultat                   -6.121:20          2.103:36

S:a skulder                  22.278:00               28.399:20


