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Inbjudan till

VÅRMÖTE
Lördag 21 mars kl 13.00

Vårstakyrkan
Ringvägen 26

Vårsta centrum, sväng höger

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

75 kr för medlemskap i enbart
Tumbaortens biodlareförening (PlusGiro
273485-3).
510 kr för fullbetalande medlem i
Sveriges Biodlares 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
derashemsida: www.biodlarna.se

Medlemsavgifter

Lotteri! Välkomna!

Diskussion om ett antal bisaker

Föreningen bjuder på kaffe med dopp

Vi planerar en ny
studieresa
Vi undersöker nu förutsättningarna
för att ordna en studieresa utan
övernattning, som alltså bara
sträcker sig över en dag. Det resmål
vi har som arbetshypotes är
Visingsö, där det finns en
parningsstation för Ligustica-bin.
Biodlarföreningen på Visingsö fick
miljöpris 2018.

Vi vill gärna att ni hör av er om ni är
intresserade av att delta i en sådan
studieresa, så att vi kan se hur
många som kan tänka sig delta.
Skicka oss en rad till
info@tumbabiodlarna.se om du
skulle kunna vara intresserad av att
delta!



Ordförande har ordet:
Vill inleda med att tacka för förtroende att vara er
ordförande. Jag hann inte presentera mig på årsmötet
utan jag får göra det nu.
Jag har alltid varit aktiv inom olika föreningar, aktiv inom
simning från 12-års åldern, aktiv inom barnens aktiviteter,
bl.a. kassör i ridskola. 1996 flyttade jag med familjen ut
på Mörkö. Redan då började jag fundera på att skaffa
bin, men med tre små barn upptäckte jag att tid var något
jag saknade. Det fick bli hundar och höns till att börja
med. Först 2016 kunde jag gå en utbildning och skaffade
mig 2 samhällen samma sommar. Idag har jag invintrat
18 samhällen men tyvärr har 3 samhällen försvunnit för
mig. Bina har dragit in vintermaten men sedan lämnat
kupan. Varför vet jag inte.
Jag vill tacka Thomas för den tid han har varit ordförande
i föreningen. Han sitter kvar som suppleant och kommer
att fortsätta med nybörjarkursen som startade 21/1.
Vårmötet kommer att bli den 21 mars och då har vi i
styrelsen några frågor som vi vill att ni  funderar på.
1. Hur ska tidningen komma ut i framtiden. Ska
vi skicka den per mail eller ska vi fortsätta med
post?
2. Studieresor, besök hos andra föreningar m.m.?
3. Kurser på hemmaplan: Vill vi lära oss att göra
något annat med vår honung och vax till
husbehov?
4. Vad vill vi att det ska stå i tidningen? Som det
är nu så är det bara vi styrelsen som försöker
komma på vad som ska stå i tidningen.
5. Nästa år fyller föreningen 100 år. Hur ska vi
fira det? Kom med förslag.
Jag hoppas att alla som har möjlighet kommer till vårmötet!
Vill även påminna nya och gamla medlemmar om att gå
in på länsstyrelsens hemsida och registrera era bigårdar.
Det är viktigt för bitillsyningsmannen att veta var gårdarna
finns vid eventuella utbrott av sjukdomar runt oss.
Jag kommer liksom tidigare ordföranden att finnas på
Hussebo under sommaren. Väl mött där och jag ser fram
emot ett nytt spännande år med er och alla våra bin.

Christina Wåhlin

Kom ihåg att det inte
längre är rapportering vart
3:e år, utan nu ska bara
förändringar rapporteras.
När man skaffar en ny
uppställningsplats eller när
man lägger ner en upp-
ställningsplats, som man
tidigare har rapporterat in,
så ska det rapporteras. Det
är viktigt att alla upp-
ställningsplatser är rap-
porterade, om yngelröta
skulle bryta ut i närheten.
B i t i l l s yn i n gs ma n n e n
behöver snabbt kunna
avgöra var insatser i första
hand ska göras.
Länk till Länsstyrelsen i
Stockholm finns på vår
hemsida.

Rapportera (ny)
uppställningsplats
och avvecklad
plats

Föreningen har startat en
egen Facebook-grupp.
Sök efter Tumbaortens
Biodlareförening och
skicka in en begäran om
medlemskap, eftersom
sidan är inte publik. När vi
har blivit ett antal i gruppen
kommer vi att posta
information och snabba
nyheter även där.

Facebook

Vårträff i Hölö
Den 16 maj är det igen dags
för den traditionella träffen i
Hölö, hos Ove och Lotta i
Bihålan. Adressen är
Aspviksvägen 1, Hölö. Det
brukar alltid vara fint väder
när vi träffas hos Ove och
Lotta och det blir det säkert
även i år. Man tar med sig det
man vill äta till lunch. Fika
bjuder Ove och Lotta på.

Slöjd för biodlare (och andra)
På torsdagar, i slöjdsalen i Malmsjö skola bakom Vårsta centrum,
träffas några biodlare och några som inte är biodlare, för att i någon
form göra saker i trä. Här produceras allt från tavlor i träsnideri till
biodlingsutrustning av olika slag.

Just den torsdag som jag hälsade på var
Freddy inte där, men om han hade varit där
hade han byggt en pollenfälla till sina småkupor.
David gör ramar av virke från sin egen tomt.
Där kan man tala om att göra en sak från
grunden! Virket har  t.o.m. barken kvar när
David börjar hyvla och såga upp listerna till
ramarna han ska göra.
Lasse Dahlman har varit slöjdlärare och det
märks; han är ett stöd för alla, oavsett om man
kan bara lite eller lite mer. Med hans hjälp kan
man lära sig hur man gör allt från att såga rätt
till att göra avancerade ihopfogningar. I lokalen
finns både handverktyg och maskiner som
underlättar arbetet. Man tar med sig sin idé och
det material man vill använda. Sedan jobbar
man med sin sak, i sin egen takt. Om man vill
jobba med sin sak både i slöjdsalen och
hemma, så gör man det.
Fikar gör man också och samtalsämnena tar
inte slut i första taget. Fikabrödet fixar man i
turordning. Hembakat uppskattas särskilt, men
köpebröd går självklart också bra.

Lasse hälsar att
fler biodlare
gärna får komma
till slöjden.
Kontakta Lasse
på tel nr 070-
285 12 09 om
du är intresserad.


