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Suppleanter   Petar Ostojevic 
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Kontaktmän för nybörjare Kjell Häggstrand 
Ludvik Jüretic 

Hounungsbedömning   Ove Friberg 
Revisorer   Kurt Hassel 
   Åke Delteus 
Valberedning  Jörgen Richardsson 
   Ludvik Jüretic 
Bihälsoansvarig  Kjell Häggstrand 
Ombud till Länsförbundet Utses av styrelsen 

Valberedningen Tumba 2015-10-02 
Jörgen Richardsson  

Ludvik Jüretic 
 

Föreningens hemsida: www.tumbabiodlarna .se 
E-post:  info@tumbabiodlarna.se 
 

 

 

Nybörjarkurs i biodling 

Kursen startar  

26 januari 2016 

Kurstid 10 kvällar 

Anmälan görs till: 

Info@tumbabiodlarna.se 

eller till 

Thomas Brzokoupil 070-530 0728 

SKATTLÅDAN 
utges av Tumbaortens biodlareförening 
Ansvarig utgivare: 
Thomas Brzokoupil 
info@tumbabiodlarna.se 
 
Redaktion: 
Bibbi Leeiner 
Lisa Engen 
Freddy Duwe 
 
Annonstaxa: 
Halv spalt 50 kr,  
kvartsspalt 25 kr,  
i mån av plats införes även större 
annonser. 
Artiklar och manuskript från 
medlemmar 
tas med glädje emot! Skicka till  

info@tumbabiodlarna.se 

 

SKATTLÅDAN 3 
Medlemstidning för Tumbaortens Biodlareförening    2015 

www.tumbabiodlarna.se  BOTKYRKA   SALEM 

KALLELSE 

Årsmöte 
Lördag 14 november  

kl 13 

Vårstakyrkan, Ringvägen 26 

Vårsta centrum, sväng höger 

 

Tag med ÅRSRAPPORT och  

honungsprov för bedömning 

Efter mötet: 

 Erfarenheter av yngelröta i vår närhet 

Föreningen bjuder på Kaffe med dopp 

Lotteri!        Välkomna! 
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Årsberättelse 2015 
 
Verksamhetsåret går mot sitt slut och vi kan konstatera att det finns mycket som går att göra i 
föreningens namn.  
 
Föreningen har haft både en nybörjarkurs och en sommarkurs där flera av föreningens 
medlemmar har varit delaktiga. Styrelsen framför härmed sitt tack till Kjell, Freddy, Ove, Micke 
och Thomas. Å föreningens vägnar vill vi även varmt välkomna alla de nya medlemmarna! 
Sommarkursen hölls som vanligt hos Freddy, där vi fick möjlighet att låna ett bisamhälle till 
förevisning. 
 
Årets vårmöte hölls i Vårstakyrkan där Bengt Sundbaum höll ett föredrag om hur 
kriminalvården arbetar med biverksamhet som sysselsättning för sina interner. Innan mötet 
informerade styrelsen om att det var dags att anmäla sin bigårdar till länsstyrelsen, detta för 
att om ett utbrott av amerikanskyngelröta skulle inträffa, så har våra tillsyningsmän en god 
överblick över de bisamhällen som måste kontrolleras för att begränsa smittan. 

 
Ove och Lotta Friblad bjöd in till träff hos sig. 
Det var många från föreningen som kom och 
fick  en förevisning av en mycket fin 
anläggning för honungshantering. Ett stort 
tack till Ove och Lotta för gästfriheten! 
 
Thomas Brzokoupil har föreläst om biodling på 
för Svenska turistföreningen (Botkyrkakretsen) 
samt haft en träff vid en bigård.  
 

Även i år har föreningen varit representerad på Salemsdagen i Rönninge, där vi informerade 
om biodling och hade försäljning av honung. Föreningen fick även möjlighet att delta i 
Botkyrkadagarna där vi fick ställa upp ett stånd i Tullinge centrum och där vi fick sälja honung 
och informera om biodling. Från Föreningen vill vi tacka för hjälpen med att bemanna de båda 
tillfällena; ett stort tack till Ludvik Juretic och Kjell Haggstrand.  
 
Som förening var vi också representerade på ”årets mest välbesökta biodlarevenemang” hos 
Sigtuna honung, vilket var ett mycket givande besök.  
 
Föreningen har nu skaffat en Varrox (oxsalsyreförångare). Kjell Haggstrand är kontaktman 
och sköter bokningen av den. Till förångaren finns det instruktioner och en del nyttiga 
tillbehör. Kontakta Kjell för mer information nu när det närmar sig tiden för varroabehandlingen 
inför vintern. Efter överenskommelse kan Kjell också hjälpa till med behandlingen. 
 
Föreningen vill påminna om att vi har en fungerande hemsida som finns till för hela 
föreningen. Det går  t ex att annonsera  om försäljning eller köp av utrustning, eller varför inte  
lägga in ett recept som man vill dela med andra! Det du behöver göra är att skicka in ett 
meddelande till föreningen på info@tumbabiodlarna.se så kommer annonsen eller receptet att 
publiceras på hemsidan.  
 
Inom föreningens område har det under den gångna säsongen utbrutit amerikansk yngelröta. 
Tack vare ett idogt arbete och bra lokalkännedom har våra tillsyningsmän kunnat avgränsa 
och förstöra det drabbade samhället. Föreningen vill återigen påminna om vikten att anmäla 
sin  
 

 

Förslag till utgifts- och inkomststat för 
verksamhetsåret 2015-10-01—2016-09-30 
 
Inkomster 

  
Utgifter 

 Medlemsavgifter 6 200,00 

 
Ersättn. styrelsen 2 700,00 

Räntor 50,00 

 
Tryck/porto 1 800,00 

Lotteri 1 500,00 

 
Hyror 5 000,00 

Övrigt 7 850,00 

 
Övrigt 6 100,00 

 
15 600,00 

  
15 600,00 

 
 
 
 

Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2017 
(lokalföreningens del); samtliga är oförändrade. 
 
75  kr för fullbetalande medlem 

75  kr för familjemedlem 

  0  kr för studerande under 20 år 

75  kr för medlemskap i endast lokalföreningen 

 

 

 

 

 

 

På det här uppslaget redovisade siffor är oreviderade. 

Revisionsberättelse kommer att föredras på årsmötet 
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Honungsbedömning  

Honung som du vill ha bedömd ska i första 

hand lämnas på årsmötet. Honungsprovet 

ska vara utan etikett och åtföljas av ifyllt 

honungsbedömningskort. Kan du inte 

komma till årsmötet, ring i så fall i god tid 

innan årsmötet till Ove Friblad (070-555 31 

04) och kom överens med honom 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 kristalliserad för att kunna godkännas. 

Honungsbedömningskortet hittar du SBR:s 

hemsida. När honungen är bedömd kommer 

kortet att återsändas till Dig. Du måste 

därför lämna med ett frankerat returkuvert 

med din adress påskriven. 

SISTA LÄMNINGSTILLFÄLLET av honung 

för bedömning är på årsmötet den 14 

november. 

 

Årsrapport 

Årsrapporten över din biodling skall lämnas 

senast den 14 november. Ta med den till 

årsmötet, eller skicka den till 

info@tumbabiodlarna.se eller till Thomas 

Brzokoupil Solparksvägen 12, 147 32 

Tumba. 

Rapporten används av styrelsen vid 

upprättande av kollektiv statistik som 

lämnas vidare till Länsförbundet och SBR. 

Formulär för årsrapporten finns i 

Bitidningens oktobernummer. När styrelsen 

tagit del av din rapport förstörs densamma. 

________________________________________________________________ 

Årsrapport och honungsbedömning 

Länkar, till SBR:s sidor med blanketter för årsrapport och honungsbedömning, finns på vår 
hemsida. Kom ihåg att göra i ordning din rapport i tid – den är viktig för arbetet för bättre 
bihälsa. 
________________________________________________________________ 

Du har väl inte glömt… 

Du har väl inte glömt vad du får för 

pengarna? Som medlem i Tumbaortens 

Biodlarförening får du vår egen tidning 

SKATTLÅDAN tre gånger per år. 

Föreningen anordnar träffar med föredrag 

och annat matnyttigt för biodlare. 

När du betalar avgift till SBR är du dessutom 

försäkrad under föreningens träffar. 

Försäkringen träder också in om något 

skulle hända i din egen biodling. Genom 

SBR kan du också teckna försäkring mot 

yngelröta. 

Som SBR-medlem får du därtill Bitidningen 

10 gånger per år, möjlighet att använda 

SBR:s honungsetiketter och EAN-koder och 

rabatt på litteratur och tidningar. De som vill 

renpara sina drottningar får dessutom 

möjlighet att göra det på ABR:s 

parningsstationer till en låg kostnad. 

 

Du som ännu inte har gjort det:  

skicka din e-postadress till 

info@tumbabiodlarna.se så kan vi snart 

börja göra snabbutskick av info. 

 

Förslag till dagordning  

Årsmötet 14 november 2015 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 den avgående styrelsen 

10. Fastställande av kommande års avgift till föreningen 

11. Beslut rörande inkomster och utgifter för kommande 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 
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Tumbaortens Biodlareförening 

 

Balansräkning 
  

 
  Tillgångar 2015-09-30 2014-09-30 

S-E-Banken 34 015,79 33 315,02 

Plusgiro 9 328,11 10 128,11 

Kassa 180,00 180,00 

8 T-shirts a 50 kr 350,00 400,00 

 
  S:a tillgångar  43 873,90 44 023,13 

 
  Skulder och eget kapital 

  Eget kapital 44 023,13 38 366,63 

Årets resultat -149,23 5 656,50 

 
  S:a skulder  och eget 

kapital 
43 873,90 44 023,13 

 
  Resultaträkning 

  
 

  Intäkter 2015-09-30 2014-09-30 

Medlemsavgifter 6 225,00 6 025,00 

Lotterier 1 640,00 1 080,00 

Räntor 76,77 167,75 

Kursavg 3 900,00 9 650,00 

Bidrag/övrigt - 300,00 

 
 

 
 

  S:a intäkter 11 841,77 17 222,75 

  
 Kostnader 

  Ers styrelsen - - 

Tryck/porto 1 953,00 1 509,00 

Lokalhyror 3 900,00 5 000,00 

Övrigt 6 138,00 5 057,25 

 
 

 S:a kostnader 11 991,00 11 566,25 

 
 

 Årets resultat -149,23 5 656,50 

 

bigård till Länsstyrelsen. Detta på förekommen anledning då våra tillsyningsmän upptäckte ett 
flertal bigårdar, som inte fanns registrerade hos Länsstyrelsen, i det undersökningspliktiga  
området omkring utbrottet av yngelröta. Oregistrerade samhällen kan bidra till att yngelrötan 
sprids, genom att bekämpningen försvåras.  
 
Vi i styrelsen tackar för det förtroende som ni har givit oss. Vi hoppas att vi alla ses på 
årsmötet som går av stapeln den  14 november 2015 i Vårstakyrkan. 
 
Årets styrelse har bestått av Thomas Brzokoupil, Hans Stigenberg, Kjell Häggstrand, Bibbi 
Leeiner och Lisa Engen, samt suppleanterna Karin Meyer och Petar Ostojevic 

 

Det var ett svärmår i år! 

Redan i början av mars fick Kjell den första 

påringningen om svärmande bin. Det var ett 

vildbisamhälle i pumphuset intill rättarbostaden i 

Bergaholm som hade rensningsutflykt! Barnen 

vågade inte gå ut för alla bin, men allt var lugnt 

senare på eftermiddagen när Kjell kom dit. 

I början av juni var det dagar då Kjell fick flera 

telefonsamtal om svärmande bin. Våren var ju kall 

och regnig, bina hade inget annat att göra än att 

sitta i kupan och föröka sig – förutsatt att de hade 

mat alltså. En del samhällen hade använt upp sina 

lager till yngelproduktion och behövde stödmatas 

i maj/juni. Det blir trångt när bina inte flyger och 

samlar så mycket, fler överlever och färre gör 

nytta. Ungbina får för lite att göra och börjar 

signalera att samhället behöver dela sig. Då blir 

det svärmstämning. 

Själv fick jag uppleva att alla mina tre större 

samhällen svärmade. Det var naturligtvis mitt eget 

fel, som inte delade dem i tid. Jag tyckte det var 

för kallt och fick också rådet att vänta. Två av 

svärmarna gick på landet och bina hade 

vänligheten att vänta in helgen innan de drog. Vi 

lyckades fånga båda svärmarna. En svärm per 

helg. Det blev svärm även den tredje helgen, men 

då var det inte mina bin utan någon annans.  

Nu har vi alltså sett en svärm gå. Det var inte fullt 

så maffigt som jag har föreställt mig, men det var 

klart fascinerande. Luften var verkligen full av 

bin! De tog en sväng över grannens paddock och 

satte sig sedan ett par meter upp i en gran. Gubben 

har numera fått ett betydligt större intresse för 

bina - det var tydligen rätt kul att fånga svärm! Vi   

 

tyckte att det bästa fångstredskapet var en sopsäck 

av plast, trädd över en ring av grov ståltråd, typ 

Gunnebostängsel. Det är däremot direkt olämpligt 

att förvara 

svärmen i 

säcken – 

den skall 

omedelbart 

ner i en 

lämpligare 

behållare.  

Det svärmade även i bigården i stan – trots att jag 

hade delat det stora samhället – men det fick vi 

veta först efter 5 dagar, då svärmen satt i en 

grannes skorsten och dessutom hade kommit in i 

huset hos dem. Det var illa! Kjell for dit och talade 

vänligt och charmade den äldre damen, som inte 

alls var upphetsad när jag äntligen anlände. 

Tvärtom, hon var väldigt angelägen att det skulle 

gå bra för bina! Drottningen och två koppar bin 

kunde bärgas och föras hem. Det blev efterhand en 

fin flygbiavläggare med denna drottning  

Kjell blev också kallad till ett dagis i Salem. I 

deras äppelträd hade en bisvärm parkerat sig två 

meter upp. "Vad är det som förmörkar solen?" 

ropade barnen upphetsat, när bina närmade sig 

landning i trädet. Det var stor uppståndelse bland 

barn och grannar när svärmen ristades från trädet 

ner i svärmlådan. 

Nästa år skall vi satsa på att inte åstadkomma 

några svärmar, utan se till att bina får plats i tid, 

eller hur? /Lisa E 
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