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Medlemsavgifter

www.tumbabiodlarna.se

Tisdagskvällarna i bigården
start tisdag 10 juni från kl 18.00

ÖPPET HUS
och PRAKTISK SOMMARKURS
med och vid föreningsbikuporna

hos Freddy på Hussebo
Lillmalmsvägen 19 i Vårsta

Sista tillfället blir den 12 augusti

Träffpunkt för både nyblivna och erfarna biodlare

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Webbredaktör:
Lisa Engen, 073-503 72 25
info@tumbabiodlarna.se

75 kr för medlemskap i enbart
Tumbaortens biodlareförening
(PlusGiro273485-3).

510 kr för fullbetalande medlem i
SverigesBiodlares 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 erlägga
om dina bin åsamkat allvarlig skada för
annan person.

För mer information om SBR, se deras
hemsida: www.biodlarna.se

Säljes:

9 lådor LN med ramar
Tak och bottnar, slöja/huva
Rökpust & kupkniv
Använda, diskade, glasburkar
Handvevad, galvad slunga
/Sten Jonsson
Tel: 070-268 6309, 08-530 29 118:
***
Årsavläggare på HLS-låda i trä.
Pris 1.500:-
/Kjell Häggstrand
Tel. 08-53252379, 0705367721

Om du inte har ePost, men vill skriva
något i Skattlådan, kontakta då Lisa
Engen eller Bibbi Leeiner; se
styrelsens kontaktuppgifter.

MARKNADSTORGET



Ordförande har ordet

Nu har det snart gått ett
halvt år sedan jag till-
trädde som ordförande.
Det har varit en del att
sätta sig in i och ta del
av.

Det har bland annat varit
ett årsmöte för Stock-
holms länsförbund, där vi

valde en ny ordförande;
Bengt Sundbaum.

Då Bengt kommer från vår
fina förening så skulle jag
tycka att det vore roligt om
vi fick till lite fler förslag på
verksamheter som vi kan
göra och på det sättet
bjuda in våra grann-
föreningar i länet.

Jag vill även tacka Preben
Kristiansen för en mycket
intressant föreläsning på
Vårmötet; om ”Friska bin
är A och O för en lyckad
biodling. Hur hanteras
olika sjukdomar och hur
minska vinterförlusterna”.

Vi har en fungerade
hemsida och vi kan
alla bidra genom att
via Lisa – som sköter
hemsidan – lägga in
nyheter, annonser
och recept.

Skicka ert material
via
info@tumbabiodlarna.se

Slutligen önskar
styrelsen lycka till
med årets skörd av
det flytande guldet –
honungen!

Thomas
Brzokoupil

Lördagen den 29/3 in-
träffade ”Earth Hour”.
I samband med detta
anordnade man på Salems
bibliotek olika aktiviteter,
såsom klädbytardag,
kravodlat mm.
Friluftsfrämjandet hade
presentation av sina
aktiviteter. Även vår
förening hade fått förfrågan
om vi kunde ställa upp och
prata om bin.
Eftersom ingen annan
tycktes ha tid att ställa upp
kontaktade jag den
ansvariga på biblioteket
och föreslog att jag som

lokal biodlare
kunde berätta litet
om mina bin.
Mitt bidrag bestod
i att visa en kom-
plett bikupa med
tillhörande ut-
rustning. Jag vi-
sade också ett

Earth Hour på Salems bibliotek

bildspel från SBR;
”Biodling för nybörjare”,
bestående av 30 bilder som
beskrev bin och deras pro-
dukter samt vad som
händer under ett år i bi-
gården.
Tyvärr hade vi svårt att
klara tiden på 45 minuter
då många frågor ställdes,

men det var ju väldigt
positivt att lyssnarna
var nyfikna.
Det hela avslutades
ned provsmakning av
olika typer av sort-
honung vilket också
var populärt.
  Kjell Häggstrand

Jag skriver detta i påskhelgen och då vet väl de flesta
av er hur era bin klarat vintern och den tidiga våren. För
att få en uppfattning om övervintringen i vår förening så
valde jag slumpmässigt ut 18 medlemmar och försökte
kontakta dem. Det var lättare sagt en gjort. Jag fick
endast kontakt med 11 av de 18 utvalda. Fyra av dessa
hade slutat med bin, men resterande sju hade
övervintrade samhällen. Uppskattningsvis utgör de sju
som lämnat uppgifter ca 10 % av dem som har bin i
föreningen.
Resultat:
Invintrade
samhällen

2...............
5...............
6...............
6...............

7...............

30.............
33.............

Σ 89Σ 89Σ 89Σ 89Σ 89

Döda
samhällen

0
0
0
1.............

3.............

1.............
4.............

Σ 9Σ 9Σ 9Σ 9Σ 9

Dödsorsak/kommentarer

Det samhälle som dött var
troligen för litet.
Två samhällen svalt ihjäl. Ett
hade en mus förstört.
Puckelyngel.
De samhällen som dött var
troligen för små vid invintringen.

10 % av invintrade samhällen
förlorades i vinter

Enligt tabellen är för små invintrade samhällen den
vanligaste orsaken till vinterförluster.
Små samhällen är svåra att övervintra. För att det ska
gå bra, måste man tänka på att utrymmet ska vara
anpassat till bimängden och vara välisolerat. Det är också
viktigt att många bin kommer från ägg lagda i slutet av
juli och augusti.
Det puckelynglande samhället kan kanske räddas om
drottningen lägger obefruktade ägg. Är det uppmatade
arbetsbin som tagit över är samhället förlorat.
Från ett par håll har jag hört att skogsmyrorna (stack-
myrorna) är ovanligt besvärliga i år. De har orsakat
viselöshet och reducerad bimängd i flera samhällen.
Ett tips från Torolf Löfqvist, som i sin tur har fått det av
Ludvik Jüretic, kan vara värt att prova för att bli av med
myrplågan. Murbrukskalk strös runt pallbenen. Enkelt
och effektivt.

Övervintring 2014

Dag Svensson
(Åtta invintrade samhällen som alla är vid god hälsa)

Har du en
ePost-
adress?
Vi skulle vilja kom-
plettera vårt med-
lemsregister med
ePost-adresser, så
att vi lättare kan spri-
da information under
tiden mellan utgiv-
ningen av Skatt-
lådans olika nummer.
Vi har hemsidan för
samma ändamål,
men vet ju också att
man inte alltid tänker
på att kolla om något
uppdaterats.
Så för att inte missa
nyttig information:
skicka din ePost-
adress till

Styrelsen
---
Om du inte har
ePost, men vill skriva
något i Skattlådan,
kontakta då Lisa
Engen eller Bibbi
Leeiner; se styrel-
sens kontaktupp-
gifter.

Recept med
honung
Jan Hedhs Citron-
kaka med honung, en
fantastisk kaka som
bara blir godare för
var gång man äter
den.
Titta in på vår hem-
sida så hittar du re-
ceptet där!

info@tumbabiodlarna.se


