
  

 

Den senaste informationen finns alltid på vår hemsida: 
www.stenungsundsbi.se 

Drottningodling 

Drottningen märks röd i år. 

36:a årgången 
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Bitillsynsmän i vårt område: 

Norum, Spekeröd/Jörlanda, Ucklum 
Sven-Olof Nilsson, 0303-77 34 64, 0708-64 65 62 

 svenolofastrid@telia.com 

Ödsmål 

Sven-Göran Allansson, 0303-828 82, sven-goran@telia.com 
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Ordföranden har ordet. 

En återblick på året som gått… Kallt å regnigt var det, 

varken bin eller biodlare ville vara ute. 

Vi arrangerade 2 kurser för nybörjare förra året och en 

kurs i drottning odling som hade en deltagare. Förvå-

nande få kom till våra träffar i bigården, inte var det 

någon som kom på lördagsträffarna heller.. 

Årsmötet har nu beslutat att flytta träffarna i bigården 

till lördagar, jag måste förtydliga att det inte var sty-

relsen som flyttade våra träffar till vardagar utan det 

var ett enhälligt beslut på årsmötet 2010 

Vi som engagerat oss och ansvarat för träffarna vill 

verkligen se våra medlemmar i bigården, nu har vi 

fördelat ansvaret på fler personer så man inte behöver boka upp varje lördag. 

Detta hoppas jag får medlemmarna att strömma till bigården. Det är där vi disku-

terar problem, byter erfarenheter och lär oss nytt om biodling. Det är ytterst vik-

tigt att du som är ny medlem och just gått biodlarkursen också kommer på våra 

träffar för att fördjupa dig i denna ädla konst.. 

Jag välkomnar nya medlemmar till vår förening. 

Med önskan om en varm skön ny bi-säsong till er alla. 

 

Anette Swahn 

Ordförande 

 

www.stenungsundsbi.se 

På föreningens hemsida finns alltid den senaste in-

formationen. 

Kontakta Pelle på telefon 0303-771962 eller via e-post 

pc@stenungsundsbi.se om du har kommentarer till vad som står på hemsi-

dan eller om du har något du vill publicera. 
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Våra veckoträffar på bigården drar ju snart igång och vi har alla en möjlighet att 

här följa biåret. 

Träffarna har varit mycket uppskattade då vi får förmånen att följa våra bisam-

hällen och vad som händer under deras olika utvecklingsstadier och skeden. Des-

sa träffar är inte minst viktiga för alla nya medlemmar och ska ses som en fort-

sättning och vidareutveckling av de nybörjarkurser som gått i Vuxenskolans regi. 

Vi lär oss alla något vid varje träff och framförallt har vi möjlighet att fråga erfar-

na biodlare om allt som dyker upp när vi sköter om våra bin. Frågor finns det 

många – och svaren är ännu fler.  

Föreningens samhällen måste ha tillsyn och det är föreningsmedlemmarna som 

hjälps åt med detta. Vi har under ett par år haft blandade lördags och tisdagsträf-

far som var ett beslut av årsmötet 2010, eftersom det kom in önskemål från några 

yngre medlemmar som tyckte det var svårt att kombinera yrkes/barnliv med helg-

träffar. Antalet besökare på veckoträffarna har dock varit ungefär detsamma vid 

både tisdags och lördagsträffarna. Årsmötet 2012 beslutade att vi nu ska återgå 

till enbart lördagsträffar och vi hoppas att besöksantalet kommer att stiga ytterli-

gare. 

De samhällen som föreningen har på bigården måste dock skötas under dessa 

träffar och vi uppmanar därför alla som kommer till våra träffar att ha skyddsklä-

der med. Några frivilliga tog på sig under årsmötet att se till samhällena. Det är 

dock inte så att dessa personer (Leif, Ivan, Fred, Sven-Olof, Jeanette) ska sköta 

samhällena utan de ska bara sörja för att någon inspekterar och ser till kuporna. 

Dessa personer är erfarna biodlare med kunskap och de kan handleda även mind-

re erfarna biodlare. I varje kupa ligger ett ”loggkort” och detta skall fyllas i vid 

varje inspektion. 

Alltså kom ihåg vid lördagsträffarna: 

 Ta med fika (var och en tar med det de själva vill ha) 

 Ta med ett gott humör och gärna någon rolig historia (och detta har ju ald-

rig varit något problem i Stenungsunds biodlareförening ) 

 Tag med skyddskläder 

 Se till att föreningens samhällen får den tillsyn de behöver 

 Fyll i ”loggkortet” som ligger i kupan 

 Ta hand om nya medlemmar/besökare 

(Forts. på sidan 5) 

Bigården 
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Följande lördagar träffas vi på föreningens bi-
gård sommaren 2013! 

Vecka Lördag  

Ansvarig (byt med 

varandra om dagen 

inte passar) 

17 27 april Tårtkalas Anette 

18 4 maj Dagens ämne Leif 

19 11 maj Dagens ämne Ivan 

20 18 maj Dagens ämne Fred 

21 25 maj Dagens ämne Sven-Olof 

22 1 juni Drottningodling Jeanette 

23 8 juni Dagens ämne Leif 

24 15 juni Dagens ämne Ivan 

26 29 juni Dagens ämne Fred 

27 6 juli Dagens ämne Sven-Olof 

28 13 juli Dagens ämne Jeanette 

29 20 juli Dagens ämne Leif 

30 27 juli 

Bifor och burk-

beställning Ivan 

31 3 aug Dagens ämne Fred 

32 10 augusti 

Sista sommar-

träffen Sven-Olof 

36 7 september Invintring Jeanette 

43 26 oktober Oxalsyradag Ann-Britt 

Anteckna och diskutera dagens ämne. Registrera de medlemmar som deltagit i 

mötet i de närvarolistor som finns på bigården. 

Ha trevligt och ta en fika  – och detta blir ju inte något problem, för trevligt har vi 

ju på våra träffar. 

Väl mött i bigården i sommar  

/styrelsen 

(Forts. från sidan 4) 
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Stenungsunds Biodlareförenings styrelse 2013: 

Ordförande: Anette Swahn 0303-77 65 87,    

  anette.swahn@gmail.com 

Vice ordf.: Eva Rindby 070-623 40 99, evarindby@msn.com 

Sekreterare: Jeanette Vahlenberg 0303-77 73 67,  

  jeanette.vahlenberg@gmail.com 

Kassör: Ann-Britt Carlsson 0303-77 19 62, 0736-84 05 95 

  ann-britt.carlsson@telia.com 

Ledamot: Stefan Söderlund 0303-79 89 11,  

  stefan.tiger@glocalnet.net 

Suppleanter: Gunnel Martinsson 0303-817 65, gm.mellifera@yahoo.se 

 Leif Pantzar 0303-77 11 51, l.pantzar@telia.com 

Revisorer: Sven-Göran Allansson 0303-828 82, sven-goran@telia.com 

 Keiko Schönberg 0733-79 35 42, keiko@telia.com 

Honungsbedömningskommitté: 

 Gull-Britt Thorén 0303-814 42, gbithoren@telia.com 

 Ann-Britt Carlsson 0303-77 19 62 

 Jan-Åke Carlsson 0303-817 65, 

  janake.carlsson@yahoo.se 

Bisjukdomskommitté: 

 Sven-Olof Nilsson 0303-77 34 64, 0708-64 65 62 

  svenolofastrid@telia.com 

 Anette Swahn 0303-77 65 87 

Drottningodling: Pelle Carlsson 0303-77 19 62, 0708-40 05 76 

 Jeanette Vahlenberg 0303-77 73 67 

Bigårdsansvariga:Anders Friberg 0303-77 84 42 

 Pelle Carlsson 0303-77 19 62 

 Morgan Andersson 0303-77 70 88, 0704-83 52 70 

 Jan-Åke Carlsson 0303-817 65 

Valberedning: Jan-Åke Carlsson 0303-817 65 

 Anders Friberg 0303-77 84 42 

 Ivan Thorén 0303-814 42, 0706-61 18 35, 

  gbithoren@telia.com 

Hemsida: www.stenungsundsbi.se 

Webansvarig: Pelle Carlsson 0303-77 19 62, 0708-40 05 76 

  pc@stenungsundsbi.se 

 Föreningens pg: 691836-1 
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Riksmöte/Allt om bin 

SBR’s riksmöte som i år hålls i Örebro föregås som vanligt av den allmänna de-

len ”Allt om bin”. Denna allmänna del som är öppen för alla medlemmar brukar 

vara mycket intressant och man träffar många trevliga och intressanta människor. 

Förra året hölls Riksmötet i Alingsås och eftersom det var i vårt närområde så var 

det också en del medlemmar från både vår förening och grannföreningarna som 

besökte detsamma. 

”Allt om bin” år 2012 i Alingsås ägde rum från fredagen den 30:e mars till lörda-

gen den 31:e mars klockan 12. Därefter tog riksmötet vid. 

Fredagen inleddes med ett mycket intressant föredrag av Dr Mario Pahl, Würz-

burg Universitet i Tyskland. Han har studerat binas kognitiva förmåga och har 

gjort en doktorsavhandling om honungsbiets beteende och deras verklighetsupp-

fattning. Han berättade engagerat om biets hjärnceller och hur tillförlitligt deras 

luktsinne är. Han förmedlade hur minnet hos bin fungerar och att de kunde 

”räkna”. Gränsen för binas räkneförmåga låg mellan 3 och 4 föremål vilket fak-

tiskt är på samma nivå som man även funnit hos större ryggradsdjur som tvätt-

björnar och fåglar. 

Binas navigeringsförmåga beskrev Mario i intressanta ordalag. De har nämligen 

ett enastående navigeringssystem. Bina har ett inbyggt polarisationsfilter navige-

rar genom polarisation och genom att titta på himlen. Med mängden intryck mä-

ter de avstånd.  

Bin flyger ju som bekant helst inte över vatten och de mäter inte avstånd över 

vatten. Om bin ändå flyger över vatten och det inte blåser (vattenspegeln är 

blank) så flyger bina lägre och lägre och till slut drunknar de eftersom de inte får 

några synintryck. De tror att de flyger för högt och alltså kraschar de så småning-

om i sjön. 

Denna session av Mario följdes av flera intressanta föredrag och föredragshålla-

re. Eftersom flera sessioner hålls parallellt så är det ofta svårt att välja för allt 

verkar så stimulerande. 

Under ”Allt om bin” så finns det också olika utställare på plats som visar och har 

till försäljning både redskap och litteratur såväl som annan kuriosa. 

Jag rekommenderar verkligen alla som har möjlighet att delta i ”Allt om bin” att 

göra detta för det finns mycket kvar att lära. 

Årets ”Allt om bin” hålls alltså i Örebro på Scandic Grand Hotell från fredag 

12:e april kl 13 till lördag 13:e april kl 12. 

/Gunnel Martinsson 
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I slutet av oktober 2012 deltog jag i en kurs i honungsförädling. Kursledare var 

Dr Friedgard Schaper - tysk biodlings och honungsförädlings ”grand old Lady”. 

Syftet med kursen var att utöka försäljningssortimentet hos främst yrkesodlare. 

Under två dagar varvades föreläsningar om honung – allt från nyttan av honung-

ens olika ämnen till marknadsföringstips – med praktiska övningar i köket. Vi 

delades in i grupper och lagade tillsammans drygt 20 recept på bakverk och an-

nat smått & gott. Sista dagen avslutade vi med att äta upp det vi lagat till. 

Det var en mycket intressant och givande kurs. Hade kanske förväntat mig lite 

mer om smaksättning av honung, men det var mer fokus på bakning och matlag-

ning med recept innehållande honung. Man bör också beakta att tillverkning för 

försäljning av dessa produkter i Sverige kräver livsmedelsgodkända kök.  

Här kommer ett par recept i urval: 

 

Honung-choko-cookies 

125 g smör el. margarin 

150 g socker 

¼ tsk salt 

200 g flytande/mjuk honung 

50 g mörk choklad 

4 msk mjölk 

350 g mjöl 

2 tsk bakpulver 

2 msk kakao 

1 tsk kanel 

Rör matfett, socker och salt fluffigt. Tillsätt därefter honungen. 

Smält chokladen i vattenbad el. mikrovågsugn och rör den i blandningen.  

Rör i mjölken. 

Sikta övriga ingredienser och blanda i. 

Täck skålen och ställ i kylskåp tills smeten stelnat något. 

Rulla små klot och lägg på plåt med bakplåtspapper. 

Grädda i ugn ca 15 min vid 180 grader. 

Som omväxling kan man rulla kloten i hackade nötter före bakningen eller doppa 

hela/halva kakorna i choklad. 

(Forts. på sidan 9) 

Kursen ”Förädling av honung för försäljning 
på marknader och i gårdsbutik” 
Text Britt Carlsson 
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Äpplechutney 

1 kg urkärnade äpplen 

2 dl russin 

1-2 chilifrukter 

40-50 g färsk ingefära 

1 ekologisk citron 

2 tsk rivet skal av ekologisk apelsin 

125 g honung 

Skär äpplena i småbitar.  

Kärna ur chilifrukterna och skär i fina strimlor (använd gärna handskar!) 

Skala ingefäran och riv den fint. Tillsätt russinen. 

Riv den gula delen av citronskalet och pressa resten av citronen. 

Koka dessa ingredienser på svag värme under lock tills äpplena mjuknat. Koka 

vidare några minuter utan lock tills massan börjar bli tjock. 

Tillsätt honungen och smaksätt med rivet apelsinskal. 

Fylls direkt på rena glasburkar och sätt på locket direkt. Locken kan antingen 

steriliseras innan i ättika eller genom att vända på burkarna så snart locket skru-

vats på. 
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Avläggare Mars/April? 
 

Man måste ju prova! Jag hade en drottning som blivit över och jag inte kunde 

placera i något samhälle hösten 2012. 

Denna gick i en Apidea parningskupa och var äggläggande. 

Någonstans hade jag hört att man kunde spara sådana i fungerande samhällen om 

man lät dem gå i en tillsättningsbur! 

Jag har gjort så, en tillsättningsbur med foder hängdes ner i ett samhälle efter ox-

alsyrabehandlingen i början av november kollade jag och drottningen var vid liv. 

Jag flyttade henne så långt in i klotet så hon skulle få den bästa omvårdnaden och 

nu väntar jag bara att våren kommer så jag får se om hon lever! 

Om nu detta lyckas kan jag ha en drottning att tillgå vid ev.förlust eller årets för-

sta avläggare! 

Text, Sven-Olof. 
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Onsdagen den 14:e november anordnade distriktet en informationsträff på Kvarn-

kullen i Kungälv. 

Marita Delvert, ordförande SBR och Peder Lilja, utbildningskonsulent deltog och 

informerade om vad som händer inom SBR och vilka visioner som ligger för 

framtiden. Även Magnus Samuelsson från distriktet deltog. 

Marita berättade om hur de kommer att arbeta och hur SBR ska få ut mer infor-

mation till medlemmarna på ett effektivt sätt. Det har t.ex. lagts ut en aktuell för-

teckning på hemsidan över tillgängliga föredragshållare. Hon berättade också att 

de har ambitionen att i Bitidningen förmedla mer om vad som händer ute i läns-

förbunden och vilka förändringar det kommer att bli med den geografiska indel-

ningen av distrikt/länsförbund. Det var hela tiden en dialog med publiken och 

hon tog flera önskemål/åsikter med sig som hon skulle föra vidare till sin styrel-

se. 

Marita är också författare till en kokbok om honung (Med smak av honung) och 

hon berättade naturligtvis också om denna och lite kuriosa om hur recepten kom-

mit till. 

Peder Lilja, som efterträtt Janne Mårtensson som utbildningskonsulent, berättade 

om sin biodling och allmänt om biodling eftersom han också sitter med i närings-

biodlingskommiten. Han informerade också om hur utbildningen ska bedrivas 

och bli mer effektiv i framtiden. 

Det framkom också på det här mötet att det finns planer på att ha Apimondia i 

Sverige (Globen) år 2017 och det är ju i så fall en enormt stor händelse för alla 

Sveriges biodlare. 

Det är positivt att SBR och ordföranden är ute i distrikten och förläser och tar in 

synpunkter från medlemmarna. Det är vid sådana här träffar vi har möjlighet att 

direkt påverka SBR’s styrelse. Ta dessa tillfällen i akt om det kommer fler sådana 

här möten i vårt närområde. 

 

/Gunnel Martinsson 

Informationsträff med SBR på Kvarnkullen den 
14:e november 2012 
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Rapport från honungsbedömningen den  
19 november 2012 

Måndagen den 19:e november hade kommittén för honungsbedömningen sitt 

möte för året. 

Varje förening ska utse en honungsbedömningskommitté som enligt reglementet 

ska bedöma honungen för att medlemmarna ska få tillstånd att köpa SBR’s eti-

ketter. 

Syftet med honungsbedömningen är att hjälpa biodlare att använda honungsbe-

redningstradition och uppnå godkänd honung enligt reglementet, att förse mark-

naden med den kvalitetsprodukt som kunden förväntar samt att beakta lagstift-

ning och värna om SBR’s varumärke och etikett. 

Stenungsunds biodlareförening tar varje år i samband med årsmötet emot 

”anonyma” burkar från medlemmarna för bedömning av kommittén. Mottagning 

av burkar och bedömning utförs enligt beskrivningen nedan. 

Biodlaren som lämnar in honungsburk ska tänka på följande:  

Burken ska vara av godkänd provförpackning d.v.s. glas eller transparent plast-

burk 350, 500 eller 700 gram.  

Burken ska vara helt fylld till sin nettovikt.  

Burken ska vara helt anonym, d.v.s. omärkt. Kontrollera burken så att inga synli-

ga föroreningar finns! Tillsammans med andra parametrar så kontrolleras renhe-

ten av kommittén och kom ihåg att synliga föroreningar ger poängavdrag. 

Ett anonymt kuvert som ska innehålla honungsbedömningskort samt ett adresse-

rat och frankerat kuvert ska följa med burken. Det är viktigt att biodlaren i be-

dömningskortet har fyllt i uppgifterna om medlemsnummer, namn samt om bihu-

sesyn är utförd. Är inte bihusesyn utförd så kan inte honungen godkännas vid 

bedömningen. OBS det är viktigt att det också finns ett frankerat kuvert med bi-

odlarens namn och adress så att kommittén kan skicka hem det av kommittén 

ifyllda och signerade bedömningskortet, som kommer att behövas vid beställning 

av etiketter från SBR. Detta adresserade kuvert ska naturligtvis inte vara igen-

klistrat. Däremot kan det ”anonyma kuvertet” som innehåller bedömningskort 

och adresserat kuvert vara igenklistrat.  

En från honungsbedömningskommittén fristående person tar emot burkarna från 

medlemmarna och ger burken och det medföljande kuvertet ett löpnummer (burk 

och kuvert får samma nummer). Sammankallande i honungsbedömningskommit-

(Forts. på sidan 19) 
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Hur det är att vara ledare! 

Text. Sven-Olof Nilsson 

År 2005 fick jag förfrågan om att bli cirkelledare i biodling i Vuxenskolans regi. 

Eftersom jag var biodlare sedan flera år och ansåg mig kunna detta ganska bra 

tyckte jag det skulle vara intressant så jag svarade ja att jag ställer upp. 

Jag och min fru Astrid  hade dansat squaredans sedan början av 80-talet och  se-

dan började jag  leda kurser och utbildat mig till caller som jag fortfarande  håller 

på med  såg jag inga problem med att vara ledare. 

Vad många skräms av är att stå inför en grupp och tala, detta var inget jag oroade 

mig för och tryggheten inför uppgiften var ju att jag ansåg jag kunde det jag skul-

le tala om. 

Nu är det en väldigt stor skillnad att vara ledare för en squaredansgrupp på 35-40 

personer där man på golvet skall utföra rätt saker som jag har förklarat kanske 

både 7 och 8 gånger! 

Det gäller att se alla och försöka förstå hur alla känner det, om alla uppfattat det 

jag sagt, läsa deras inre! 

Ibland får man bita sig i tungan både en och två gånger och försöka igen på något 

annat sätt. 

Vad har då detta att göra med att vara ledare för en biodlingskurs? 

Oavsett om det är dans, biodling eller någonting annat är detta något nytt för den 

som är deltagare och några uppfattar med en gång men kanske inte alla. 

Det är då som man som ledare i första hand skall förstå att inte alla hänger med 

och sedan försöka på ett annat sätt förklara vad man menade. 

Belöningen du får som ledare det är när dina deltagare förstår det du har lärt ut, 

när frågorna kommer och dessa kan bli många. 

För att lämna squaredansen och inrikta mig på biodlingen så har jag inför varje 

kurs iordningställt ett program som jag tänkt att vi skulle följa, detta har inte 

lyckats ännu. 

Deltagarna som kommit är så fulla med frågor och så är samtalet i gång en 

kurskväll på 3x45 min bara försvinner! 

Den stora risken som ledare är att man lätt kan gå för fort fram. Det är så många 

(Forts. på sidan 25) 
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Vi har den fantastiska förmånen att få ha vår bigård på Arne Mårtenssons mark. 

Tack än en gång Arne för att vi får vara hos dig och ha både vår byssja och kupor 

uppställda där. 

Som ni alla vet så är inte alltid vädrets makter med oss och vid blöt väderlek har 

det hänt att bilar kör upp på gräsplanen och det blir djupa spår i backen. Det finns 

plats att parkera nedanför backen och vi måste uppmana alla att tänka efter och 

inte köra upp på gräsbacken utanför bikuporna om det är blött. Om det är avspär-

rat ska vi naturligtvis inte köra upp till bigården med bil. Detta gäller inte bara 

vid våra lördagsträffar utan också om vi behöver till bigården vid något annat 

tillfälle.  

Var vänliga och respektera detta och tänk efter om det är tillrådligt att köra upp 

på gräsbacken eller ej. 

/styrelsen 

Ordningsregler för bigården och marken där-
omkring 
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Stenungsunds Biodlarförenings Verksamhets-
berättelse 2012 
Föreningen har haft 16 träffar på tisdagar/lördagar i föreningens bigård med 

praktisk biskötsel som huvudsyssla. Deltagare har varit ungefär som tidigare år, 

vi märkte inte någon skillnad då vi provade att alternera veckodag för våra träf-

far. Dessa träffar har hållits som kamratcirklar i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

Föreningen har anordnat två nybörjarkurser i biodling i samarbete med Vuxen-

skolan. 

Vi har haft kurs i drottningodling med Sven-Olof Nilsson som kursledare, antal 

deltagare var endast 1. Inte så stort intresse från medlemmarna i år, vad kan vi 

göra annorlunda? 

Resa till LP’s biodling arrangerades av föreningen den 28 april. En lyckad ut-

flykt. 

Vi har skrivit ett arrendeavtal med Arne Mårtensson på den mark han upplåter till 

föreningens bigård. Arne ersätts med en årskonsumtion av honung. 

Bi-inventeringen genomfördes av Länsstyrelsen, vi hoppas att föreningens med-

lemmar lämnade rapport. 

Trettiofemte upplagan av Bi-bladet har tillsänts medlemmar och annonsörer. 

Sven-Olof Nilsson demonstrerade hur man använder myrsyraapplikator för att 

behandla bisamhällen mot varroa. 

Lördagen den 20 oktober hade vi Varroa-dag på bigården. 25 medlemmar var där 

och fick färdigblandad oxalsyra att behandla sina samhällen med. Vi hoppas nu 

att alla har behandlat sina samhällen. 

 

Vår honungsslunga har varit uthyrd 3 gånger. 

Föreningen invintrade 3 samhällen hösten 2012. 

Vi har haft 4 styrelsemöten under året. 

Nya medlemmar 6 st som hälsas välkomna till föreningen. 

Medlemmar som lämnat årsrapport till Leif Pantzar är 43, 229 samhällen har in-

vintrats 2012. Total honungsskörd blev 2706 kg, vilket ger 11,8 kg/samhällen. 

Under sommaren har 42 avläggare bildats. 

Stenungsund 2012-10-09 

Styrelsen gm Anette Swahn 
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tén får honungsburkar och de anonyma kuverten och burkarna ska ett dygn innan 

bedömning förvaras i rumstemperatur. 

Bedömningen, som är reglerad enligt reglementet, sker med avseende på följande 

parametrar: Renhet, Konsistens, Lukt och Smak, Färg samt Vattenhaltsanalys.  

Burkarna granskas visuellt för att kontrollera renhet och färg och fyllnadsgrad. 

Med färg menas i det här sammanhanget att avdrag endast får göras om honung-

en har en ”för honung främmande färg”. Om honungen är ljus eller mörk har allt-

så ingen betydelse. Om däremot honungsburken är blekt på ena sidan kan det bli 

poängavdrag. 

Lukt och smak är också något där det endast blir avdrag om honungen har ”ett 

främmande eller obehagligt inslag”. 

Kommittén smakar på honungen och bedömer konsistensen. Det finns olika gra-

der och poängavdrag om honungen bedöms som ”sandig” eller ”grusig”. 

Vattenhalten analyseras på varje inlämnat prov och skall vara högst 20 % för att 

bli godkänd. (undantaget är ren ljunghonung som får vara högst 23 %). 

Efter genomförd bedömning av alla i kommittén så bryts de anonyma kuverten 

och namnen kan fyllas i det anonyma honungsbedömningsprotokollet som an-

vänts av bedömarna. Detta protokoll fylls i, i 2 exemplar varav det ena skickas in 

till SBR och det andra arkiveras hos föreningen. Honungsbedömningskortet fylls 

i och skickas tillbaka till biodlaren. 

När honungsbedömningskommittén är klar med bedömningen och biodlaren fått 

sitt bedömningskort tillbaka ska burken hämtas hos sammankallande i kommit-

tén. (Gull-Britt Thorén) 

Förra årets honungsbedömning ägde rum hemma hos Ann-Britt den 19: novem-

ber. Förutom Gull-Britt, Ann-Britt och Jan-Åke som ingår i kommittén, var även 

Pelle, Ivan och undertecknad med som övervakare och moraliskt stöd . 

Det hade inkommit 14 burkar och efter mycket granskande, smakande och vat-

tenhaltsmätande så kunde kommittén konstatera att samtliga honungsburkar var 

godkända och alla är alltså berättigade att beställa SBR’s etiketter. Det är speci-

ellt roligt att se hur fin kvalitet som även de nya biodlarna har på sin honung. 

Som vanligt avslutades kvällen efter väl förrättat värv med en god fika och en 

trevlig pratstund om bin, biodling, honung och annat smått och gott. 

 

/Gunnel Martinsson 

(Forts. från sidan 12) 
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Oxalsyra, GRATIS till föreningens 

medlemmar! 
För att främja Varroabekämpningen i medlemmarnas bisamhällen har styrelsen 

beslutat att oxalsyra/oxalsyrelösning ska delas ut till våra medlemmar kostnads-

fritt. Det kommer att ske Lördagen den 26 oktober kl.10.00 i föreningens Bi-

gård. Då kommer vi även att demonstrera hur det går till att behandla bisamhäl-

len med oxalsyra. 

Ta med en syrafast plastflaska eller glasburk med plastlock att ta oxalsyran i.  

Har du inte möjlighet att delta denna dag. Hör av dig till Pelle eller Ann-Britt så 

kan du hämta oxalsyran hemma hos dem när det passar. 

Tel: 0303-771962 

***************************************************************** 

Oxalsyreförångare, för behandling mot Varroa 

Ett sätt att behandla bisamhällen mot Varroa är med hjälp av en oxalsyreförånga-

re. Observera att det är mycket viktigt att bikupan är stängd när behandlingen 

genomförs. Dvs. nätbotten täcks för och när förångaren har förts in genom flust-

ret täpps även det igen med .t.ex. en bit skumgummi. Man får ingen fullgod ef-

fekt av behandlingen om inte kupan täpps igen. 

Stenungsunds biodlareförening har en förångare till utlåning. 

***************************************************************** 

Kom ihåg att behandla dina bisamhällena mot Varroa 

Varroa är små otäcka varelser som finns i så gott som alla bisamhällen i våra 

trakter. De kryper in till ynglen i cellerna och förökar sig där. Bäst trivs de i drö-

narceller. Det är därför bra att på försommaren sätta in en drönarram i varje bi-

samhälle. Är du osäker på hur detta går till kom till bigården på våra lördagsträf-

far. Där visar vi hur det går till. 

För att alla ska kunna ha friska bin är det viktigt att alla behandlar sina bisamhäl-

len. 
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Drottningodling på bigården 
Även i sommar kommer det att odlas drottningar på bigården. Starten beror på 

väder, men med största sannolikhet blir det en av lördagarna i månadsskiftet maj-

juni. 

I år kommer vi att visa enkla odlingsmetoder som passar för hobbybiodlare som 

endast vill dra fram ett fåtal drottningar för egen användning. Alla som vill får 

pröva på att larva. 

Läs gärna kapitlet om drottningodling i Biboken så att du är förberedd när od-

lingen väl börjar. 

Mer information kommer att finnas på vår hemsida www.stenungsundsbi.se när 

det är dags att sätta igång odlingen. 

 

Jeanette och Pelle ansvarar för denna ”kurs” 

 

Vad ska vi skriva om i Bibladet? 

Kom gärna med synpunkter på innehållet i Bibladet. Är det något vi har glömt att 

ta med eller något du tycker vi ska ändra till nästa år? Kanske har du något att 

bidra med. Idéer och manus skickas till Pelle och Ann-Britt Carlsson, helst via E-

post men snigelpost går också bra. Senast 15 jan 2014 vill vi ha in materialet för 

att det ska komma med i nästa Biblad. 

Skicka till någon av nedanstående adresser: 

ann-britt.carlsson@telia.com 

pc@stenungsundsbi.se 

 

Pelle och Ann-Britt Carlsson 

Ängkrassevägen 2 

444 45 Stenungsund 

0303-77 19 62 
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Inbjudan till naturkosmetikakväll 
Torsdagen den 4 April. Kl 18-21 

 
Vi träffas under Jeanette Vahlenbergs ledning och experimen-
terar tillsammans. 
Vi utgår från några recept och provar att tillverka Cerat, Sal-
va och Tvål från grunden med binas produkter i. 
 
 
Pris beroende på vad som tillverkas och hur många som kom-
mer, max 150kr. 
 
Anmäl om du vill vara med senast 21 mars för planering av 
inköp till:   jeanette.vahlenberg@gmail.com 
 
Plats meddelas senare beroende på antal deltagare.  

 

- Vill du ha lite honung i teet? 

- Nej tack, jag tycker det ger bismak! 

Honungsslunga 

Du vet väl om att föreningen har en 4-ramars eldri-

ven honungsslunga till uthyrning. 

Det kostar 200 kr att hyra slungan i två dygn. Vill 

du ha den längre kostar det 100 kr extra per dygn. 

Priset gället om du är medlem i Stenungsunds bi-

odlareförening. Är du inte medlem gäller dubbla 

priser. 

Betalningen sätts in på föreningens pg 691836-1. 

Slungan bokas genom Anders Friberg  

tel. 0303-77 84 42 
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Sammandrag från föredrag av Anders Berg från Ryssby efter biodlardistriktets 

årsmöte 2013-02-09. 

Anders berättade att han fick sitt första samhälle 1976 (han var då 14 år). Efter 

alla dessa år konstaterar han att han inte gillar honungshanteringen. Att stå i 

slungrummet flera timmar mitt i sommaren är inte roligt. Han är dock fortfarande 

fascinerad av bina och gillar att göra avläggare. 

Föddes 1962 i Kortedala så han har därför kopplingar till Göteborg. 

Under föredraget visades en hel del gamla bilder. 

Den första bilden kom från 1908 och visade halmkupor och lådor med ramverk. 

Vid denna tid skedde en överflytt mellan dessa kuptyper. 

Sedan visades en bild från 40-talet på uppstaplingskupor i en lång rad. De stod 

tätt och gav säkert mycket felflygningar. Detta kunde ha motverkats genom olika 

flusterfärg och genom att ställa kuporna oregelbundet. 

En bild visades från ett biodlarmöte där biodlarna var fint klädda i kostym. Detta 

var typiskt förr i tiden då biträffarna ansågs högtidliga. 

Det visades bilder från kurs på 40-talet, biskola och biredskapsfabrik på 1910-

talet. 

När han visade bild från Västergötland på uppstaplingskupor på ställning och 

trågkupor på ben, berättade han att vi inte skall gå in i samhällena när det bl. a är 

blåsigt och vid linddrag. De är mer griniga då. Anders använder sällan slöja(men 

har den med sig ifall att) utan lyssnar på bina. Han hör om de är griniga på surret! 

Flera bilder på bipaviljonger visades, bl.a. en bild från 1938. Den paviljongen 

innehöll 60 samhällen! 

Han berättade också om en biodlare, Elof, som sköt ner svärmar i trädgården med 

hagelgevär. Alla var rädda för honom, även polisen som lät honom hållas. 

1982 snickrade han sina 3 första trågkupor. 

Han visade en bild från sin egen bigård vintern 05-06. Det var en vacker bild med 

mycket snö på kuptaken. I samband med denna bild berättade han att bina före-

drar längdbygge framför tvärbygge. 

Han visade även bilder på Smålandskupa, frigolitlådor och jordlådor(?). Hans 

erfarenhet av frigolitlådor är att det kan bli problem med hackspettar som hackar 

hål i frigoliten på vintern. En lösning på detta är att invintra på trälådor och ha 
(Forts. på sidan 27) 

Biodlingen under 100år 
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Till Salu: 

Säljes i mån av tillgång! 

Drottningar, äggläggande Ligustica. 

Avläggare 

Hela samhällen 

Kupmaterial (Nytt o Begagnat) 

Tillverkning efter önskemål. 

Sven-Olof Nilsson 0708646562 

Drottningar och Avläggare 
 

I mån av tillgång säljer vi drottningar (gula Ligustica) och avläggare. 

Beställ gärna i god tid. Först till kvarn……… 

Ring eller mejla Pelle el. Ann-Britt 0303-771962, 0708-400576 

ann-britt.carlsson@telia.com 

Årsmöte Göteborgs och Bohusläns biodlaredistrikt 

Lördagen den 9 februari hölls årsmötet på Hensbacka herrgård i Munkedal. Från 

vår förening deltog Eva Rindby, Jeanette Vahlenberg, Ann-Britt Carlsson och 

Sven-Olof Nilsson som ombud. Sven-Olof gick in som ersättare för Anette Svahn 

som var sjuk i influensa. Årsmötet var snabbt avklarat trots att valberedningen 

hade haft svårt att tillsätta alla poster. En ledamot och två suppleanter saknades 

på valberedningens lista. Dessa poster tillsattes av frivilliga som anmälde sig un-

der mötet. 

Till ordförande valdes Monica Selling som ersatte Magnus Samuelsson som av-

gick efter tre år på posten. Monica har varit biodlare sedan 80-talet. Hon kommer 

från Sjuhärads biodlardistrikt. Monica har varit aktiv i Rävlandaortens lokalföre-

ning och haft personalansvar i sin yrkesroll. Hon flyttade till Orust för två år se-

dan och driver där Bed & Breakfast i Dale gamla prästgård. 

Från vår förening blev Pelle Carlsson återigen invald som suppleant. Övriga som 

numera ingår i styrelsen kan ni läsa om på distriktets nya hemsida 

www.bidistrikt-gob.se. 

       Vid pennan  

        /Ann-Britt Carlsson 
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  kjellsel@ucklum.nu 

nya ord och begrepp som inte deltagaren hört förut. 

Under dessa år fram till nu har deltagarantalet kommit upp till 50 stycken som 

varit på mina kurser. 

Många av dessa har blivit biodlare, någon Yrkesbiodlare och någon ytterligare på 

väg dit. 

Om jag inte svarat ja på förfrågan från Vuxenskolan att bli ledare hade jag inte 

träffat alla dessa utomordentligt trevliga människor. 

Min telefon i fickan är lika självklar som rökpusten när jag är hos mina bin, det 

är roligt att kunna ge ett gott råd om det behövs. 

 

Jag är så tacksam att jag fått förmånen träffa alla dessa fantastiska människor 

som jag inte fått om svaret blivit nej att bli kursledare.. 

Jag hörde vid ett tillfälle någon uttrycka,  ” S-O Bidoktorn lämnar livstids sup-

port” 

(Forts. från sidan 13) 
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Stödmedlem? 

Nu går det att bli stödmedlem i Stenungsunds biodlareföre-

ning till en kostnad av 50 kr per år. 

Styrelsen har fått förfrågningar om medlemskap från perso-

ner som enbart vill vara medlemmar i vår förening. Dvs. des-

sa personer vill inte gå in i Sveriges Biodlares Riksförbund 

samtidigt som de blir medlemmar hos oss. Det kan t.ex. röra 

sig om personer som redan är medlemmar i SBR, via någon 

annan lokalförening, och som har bisamhällen inom våra 

gränser och därför ser nyttan i att få information om vad som händer i vår före-

ning. Det finns även de som har slutat med biodling, och därför gått ur SBR, 

men som ändå vill veta vad som händer i Stenungsunds biodlareförening. 

Nu kan Ni bli stödmedlemmar hos oss genom att sätta in 50 kr på vårt plusgi-

rokonto 691836-1. Ange att ni vill bli stödmedlem för år 2013 samt ert namn 

och er adress. Lämna även med telefonnummer och e-postadress om ni har. 

Årsrapporten 

Senast den 31 oktober vill styrelsen ha in din årsrapport. Blanketten finns i sep-

tembernumret av Bitidningen. Sänd rapporten till: 

Leif Pantzar 
Hällebäcksvägen 68 

444 44 Stenungsund 

l.pantzar@telia.com 

 

OBS! Det är viktigt att rapporten kommer in i tid. 

Som vanligt lottar vi, vid årsmötet, ut bidrottningar bland dem som har 

lämnat in rapporten i rätt tid och som har uppgett sitt namn. 

Bidrottningvinnare vid årsmötet 2012 blev: 

 Hans Forsberg 

 Jeanette Vahlenberg 

 Penka Dinkowa 
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Vaxavfall 

Fredagen den 8 november kan du lämna ramar och vaxavfall hos Ivan Thorén, 

Ejdergatan 18 Stenungsund, så ombesörjer han vidare transport till 

rensningsanläggning. Ytterligare information lämnas i samband med kallelsen 

till årsmötet. 

Var noga med att förpacka ramarna ordentligt så att de inte faller isär. Använd 

gärna byggplastsäckar som håller bättre än vanliga sopsäckar. Alla kollin ska 

märkas ordentligt med namn och adress. I varje kolli placeras ytterligare en 

adresslapp, i en plastpåse, i händelse av att den ordinarie lappen skulle försvin-

na. 

 

Observera att det endast är EN inlämningsdag den här gången! 

 

Bifor och glasburkar 

kan du beställa av Ivan Thorén senast söndag 28 juli Tel. 0303-814 42 

Viktigt! 
Hämta dina beställda varor/ramar hos Ivan så snart de har levererats till Ivan. 

Han är hygglig och ställer upp för vår skull men vill gärna använda sitt garage 

till annat än lagerlokal för oss biodlare, så snälla hämta dina grejer så snart du 

kan. 

frigolitlådorna som skattlådor. Jordlådorna var ett bra alternativ med mycket 

hårdt ytskikt och porös insida. De förändras i färg av solljuset, så de nästan blir 

solbrända. 

De sista bilderna var på varroa. Både på bi och yngel. 

Det var ett mycket underhållande och lärorikt föredrag. Tyvärr har Anders beslu-

tat att sluta med föredrag för att istället ägna tid med bl.a. familjen. 

 

Text: Jeanette Vahlenberg 

(Forts. från sidan 23) 
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Stenungsunds Biodlareförenings verksamhet 2013 

 Tis 19 feb  Nybörjarkurs i Biodling kl.18.30.  Lärare   

   Sven-Olof Nilsson. Arr. Vuxenskolan. 

 Tors 4 april  Naturkosmetikakväll kl 18:00 –21:00. Se annons  

   inne i bibladet. 

 12-13 april  Allt om bin Riksseminarium om bin i Örebro.  

   Skriftlig anmälan senast 25 mars. För mer info se Bi

   tidningen nr 3 el SBR:s hemsida. 

 Tis 16 april  Orust biodlareförening har vårmöte Kl 19.00 i Kaju-

   tan Henån. Stefan Edman visar bildkåseri om kor, häs

   tar, bin och vikten av att äta sig till ett öppet landskap. 

   Stefan Edman är biolog och författare. Alla oavsett 

   förening är välkomna. Entré 50 kr. 

 Tors 18 april Bisjukdomskonsulent Preben Kristiansen informerar 

   om bisjukdomar. Hensbacka kl. 18:00. 

 Lör 27 april Säsongstart för verksamheten i bigården med tårt-

   kalas kl. 10.00-12.00. Tag med eget kaffe/annan  

   dricka samt assiett och sked. 

 Ons 15 maj  SBR Quinnor i Göteborg och Bohuslän ordnar före 

   drag med Bengt Karlsson i Södra Inlands föreningsbi-

   gård i Rollsbo Kungälv. Bengt kommer att prata om 

   pollen, nyttan med pollen och hur man samlar in pol-

   len. Tid 18:00. Anmäl deltagande till Eva 0303-13461. 

 Maj-juni  Drottningodlingen startar. Datum beror på vädret. Se 

   www.stenungsundsbi.se för mer information. 

 Lör 10 aug  Sista sommarträffen i bigården 

 Lör 7 sept  Invintring av bina på bigården. OBS tid och datum 

   kan ändras. För info se  www.stenungsundsbi.se. 

 Lör 26 okt  Varroadag på Bigården kl. 10:00. Färdigblandad  

   oxalsyrelösning delas kostnadsfritt ut till föreningens 

   medlemmar. Tag med syrafast kärl att ta lösningen i. 

 Tors 31 okt  Årsrapporten ska vara inlämnad till styrelseledamot 

   Leif Pantzar. 

 Fre 8 nov  Inlämning av ramar och vaxavfall till Ivan Thorén. 

 Tors 14 nov  Årsmöte. Kallelse kommer i god tid. I kallelsen får du 

   veta tid och plats. 


