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Ordförandens funderingar 

 

Ja, man sitter och funderar över vart tar tiden vägen. Den flyger iväg, man 

startar med sina bin på våren och tänker på sommaren som skall komma och 

vips så är det höst. Och våra bin flyger även de, så gör också ”veps”. Det vill 

säga getingar, för det var det gott om under sommaren som gick. Jag vet inte hur 

många som ringde och sa att de fått en ”bisvärm” under tegelpannorna men jag 

hänvisade till Aniticimex så får de avgöra vilken sort det är, för det är inte lätt att 

klättra på tak och stegar med dåliga höfter och knän. Tydligen var det getingar, 

för någon hjälp att ta hand om en bisvärm hördes inte av. 

Bina hade det inte lätt heller under året, det var ju ännu en kall och våt vår 

och försommar så någon större mängd honung av sommarblommor blev det inte. 

Maskrosorna blommade så gula och vackra men när värmen så småningom kom 

och bina kunde komma ut så var maskrosorna på tillbakagång. Men jag hade tur 

här i Rossås för grannen hade stora fält med vitklöver och den fick bra med sol 

och värme så att bina kom åt nektarn. Sedan hoppades man på ljungen, men 

även där blev det minus för regnet kom för sent. Den behöver regn under senare 

hälften av juli men regnet kom inte förrän i mitten av augusti, i varje fall här i 

Spekeröd, så den torkade in och bina gav upp att söka nektar. I stället blev det 

bladhonung, eller som den även kallas, skogshonung. Den är ju mycket mörk 

och har svårt att kandera. Det finns ju ingen som odlar raps här i trakterna, an-

nars är den honungen mycket bra att ympa med, för att få snabbare kandering 

och därtill en ljus och fin honung. 

Våran drottningodling gick ju så där, några drottningar fick vi i alla fall 

fram så de som vunnit fick sina och några andra fick också för att byta i sina 

samhällen. Men ibland blir man besviken och undrar vad bina håller på med, 

men de förstår kanske bättre vad som händer i naturen än vad vi biodlare gör, 

Jag hade lyckats få fram 26 påbörjade celler och var så mallig, för här skulle bli 

drottningar. Kollar efter en vecka, finner cellerna rivna och borta, totalt soprent 

för både ägg och larver, då ger man upp alltsammans. Men tydligen var det så att 

draget tog slut, det fanns inget att hämta i naturen, så bina ville nog bärga vad 

som bärgas kunde. Så vi får se vad som händer 2007. Vi har rätt så bra förspänt 

för drottningodling. Det finns tre samhällen på bigården som går att odla från, ett 

som har drottning från 2006 och de andra från 2005. Vill nu bara vädret bli bra 

och därtill gott om pollen och nektar så ser vi fram mot ett nytt biodlarår 2007. 

 

Med många hälsningar, G. Hjelm 
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Några ord från en ny biodlare 

Bi har för mig alltid varit små trevliga varelser som har surrat i blommor-

na i min hembygd. Farfar och senare min pappa har båda varit biodlare vilket har 

gjort att jag under uppväxten och även i vuxen ålder har vant mig vid den härliga 

doften av vax och honung som kommer, speciellt på hösten, när det är dags för 

slutskattning och slungning. 

Tidigt på våren när bina tittar ut igen efter sin ”vinterdvala” är de ett un-

derbart tecken på att våren och sommaren är i antågande. Det var detta jag sak-

nade när jag Pingstafton 2005 cyklade upp till föreningsbigården för att ta reda 

på hur det var ställt med biodlingen i trakterna kring Stenungsund. Pappa hade 

sedan några år tillbaka slutat med bin på grund av hälsoskäl. Han orkade helt 

enkelt inte hantera de tunga Svea-lådorna han använde. Redan när pappa la av 

med sin biodling ville jag ta över men pappa var inte riktigt pigg på det. Han 

hade för sig att det bara skulle sluta i att han ändå skulle få ta hand om arbe-

tet…….? Var kan han ha fått sådana tankar ifrån ☺. I alla fall, Pingstafton 2005 

cyklade jag upp till föreningsbigården och träffade där två underbara biodlare, 

Sven-Olof Nilsson och Jan-Åke Carlsson. Det var egentligen ingen samman-

komst i bigården den här lördagen men tack och lov var de där i alla fall. Det 

märktes tydligt på båda två att det riktigt trivdes med att vara biodlare och hur 

gärna de såg att fler började med denna trevliga hobby. Efter detta möte var jag 

ändå säkrare på att bi ska jag ha. Inget mer att orda om det. Problemet var bara 

att jag är gift med en karl som var vettskrämd för allt som har en gadd i rumpan. 

Stora karlen blev som förbytt så snart en geting, en humla, ett bi visade sig. För-

sta bästa tillhygge grep han och började fäkta runt. Hur skulle det gå om jag satte 

mina kommande kupor i vår trädgård? De följande veckorna gick åt till att bear-

beta honom.  

Efter några veckor var det dags att starta upp drottningodlingen i före-

ningsbigården. Då såg jag min chans. Pelle har alltid varit intresserad av avel av 

alla de slag. Han har bl.a. drivit upp avkommor av duvor och akvariefiskar. 

Drottningodling skulle nog väcka hans intresse. Och mycket riktigt, Pelle följde 

med upp till föreningsbigården. Han förstod inte så mycket av det som gjordes 

där men han blev nyfiken. Och på den vägen är det. 

Våren 2006 gick vi tillsammans den kurs i biodling som Sven-Olof höll. 

Nu har vi två bisamhällen ute på tomten och Pelle har lärt sig att se skillnad på bi 

och getingar. Inte illa! Så numera är det bara getingar han fäktas med. Min pappa 

har också ändrat åsikt. Han vill till och med att vi sätter ett par kupor i hans träd-

gård så han får se de små liven igen, och det kommer vi att göra. 

När jag satte mig ner för att skriva var det egentligen tänkt att det skulle 
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handla om Varroa men det får vi ta en annan gång. Ett tips bara! Kolla era bi-

samhällen noga. Vi såg inte ett enda kvalster under hela sommaren 2006, i vårt 

då enda bisamhälle. Trots att vi använde varroabotten . I början av september 

gjorde vi trots detta en myrsyrabehandling. Vilken chock vi fick! Morgonen där-

på låg hundratals döda bin i och utanför kupan. Flustret var helt igentäppt av 

döda bin. Det var att öppna upp kupan och städa bort de döda bina genast, för de 

bin som överlevt kunde inte ta sig ut. Samhället överlevde trots allt men vi hitta-

de 14 varroakvalster i nedfallet. 

I slutet på oktober genomförde vi även en oxalsyrebehandling med oxalsy-

reförångare. Först två veckor efter denna behandling visade sig kvalstren i ned-

fallet, då hela 32 stycken. Därefter har vi kollat med jämna mellanrum hela vin-

tern och varje gång har vi hittat några stycken kvalster.  

Har vi blundat för verkligheten tidigare under sommaren? 

 

Vid pennan  Ann-Britt Carlsson 

 

Ps. Oxalsyreförångare finns att låna av föreningen. Gör det! Är du osäker på hur 

den ska användas så hjälper vi gärna till. 

www.stenungsundsbi.se 

På vår hemsida, www.stenungsundsbi.se, finns numera ett forum där vem 

som helst kan logga in och debattera bi och biodling. Där finns redan nu en fråga 

angående oxalsyraförångaren. Gå in du också och skriv dina inlägg så kan alla ta 

del av varandras erfarenheter. 

Det kan vara lite knivigt att ta sig in i forumet första gången men får du problem 

så hjälper gärna Pelle Carlsson, 0303-771962. Pelle är ansvarig för hemsidan. 
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och Anna Maria Grage. 

I punkt 17 och 18 har två fel smugit sig in: Pelle Carlsson valdes inte in i sjukdomskom-

mittén. Anna Maria Grage valdes däremot in i drottningodlingskommittén. 
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Verksamhetsberättelsen 2006 

 Föreningen har haft 13 sammankomster på lördagar i föreningsbigården 

med praktisk bi- och drottningodling. 

 2 styrelsemöten har hållits. 

 Lördagen 1 april var Sven-Olof Nilsson och Gösta Hjelm på drottningod-

lingskonferens i Vara. 

 Lördagen 29 april hade vi bisjukdom- och varroabekämpningsundervis-

ning i SIF-gården. 

 Sven-Olof Nilsson har under vintern haft kurs i biodling. Kursen hade sju 

deltagare. Alla sju har gått in som nya medlemmar i vår förening. De är 

också numera med bisamhällen. 

 Lördagen 15 juli hade vi besök på bigården av Clarie Vogels och Lennart 

Berntsson från Tjörns biodlareförening som berättade att de startat en bi-

tillbehörsaffär i Skåpesund. De har köpt in det mesta av materialet efter 

bortgångne Erik Johansson. De tänker även att tillhandahålla en hel del 

nytt material. 

 Tjugonionde upplagan av Bibladet har tillställts medlemmar och annonsö-

rer. 

 Föreningen har ej deltagit på Mariagården då det ej fanns någon färdig 

honung till försäljning 

 Nya medlemmar 5st; totalt 59st, därav 7 familjemedlemmar. 

 En medlem avliden, Sigfrid ”Sigge” Borlinder, 29 april, 84 år gammal. 

Till minne, infört i julinumret av Bitidningen. 

 24 medlemmar har avlagt rapport t.o.m. 31/10. Fler rapporter vore önsk-

värt. De 24 har invintrat 157 samhällen. Honungsskörden väldigt varieran-

de: 3969 kg, vilket ger drygt 25 kg/samhälle. 

 Varroan har spridit sig under sensommaren, hösten; Ivan Thorén har rap-

porterat förekomst i Strand Norum. 
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Till Salu: 

 

Drottningar 

Gula drottningar (Ligustica) 

Hemparade, märkta och klippta 200 kr. 

Sven-Olof Nilsson 0303-77 34 64 

Biredskap 

Jag har trappat ner min biodling till 

”pensionärsnivå” och säljer därför ett antal 

Lågnormal, Ln, Skälderhuslådor, -bottnar, 

liksom, ramar direkt från renseri. 

Håkan Säterberg tel. 0303-77 10 68 

Varroabottnar 

Av Gösta Hjelm kan du beställa SBR´s var-

roabotten till ett pris av 250 kr. Även till-

verkning av bikupor & ramar. 

Tel. 0303-77 90 97 

Tack! 

Stenungsunds biodlareförening tackar Arne 

Mårtensson för hans stora tillmötesgående när 

det gäller vår föreningsbigård. 
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Vaxavfall 

Vecka 45 fre-sön 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. 

 

Bifor och glasburkar 

Kan du beställa av Ivan Thorén senast den 31 juli. 

 

E-postadress 

Om du har e-postadress lämna den då gärna till kassören Leif Pantzar eller e-

posta web-ansvarige Pelle Carlsson, pc@stenungsundsbi.se. Då har vi möjlighet 

att nå dig snabbare, enklare och billigare med den senaste informationen. 

 

Årsrapporten 

Senast den 31 oktober vill kassören ha din årsrapport. Blanketten finns i septem-

bernumret 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 bi-

drottningar bland dem som lämnat in rap-

porten i rätt tid. 

Bidrottningvinnare vid årsmötet 2006 blev: 

 Sven-Göran Allansson 

 Rolf Nordlund 

 Sterner Hansson 
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Stenungsunds Biodlareförenings verksamhet 2007 
 

 Tors 22 feb  Seminarium. Vi planerar våra aktiviteter för i år. Sam-

   ling i Sif-gården kl. 19.00. Förslag finns på att vi star-

   tar upp en kurs i drottningodling. 
 

 Ons 7 mars  Kurs i biodling kl. 18.30. Anmälan till Studieförbun-

   det Vuxenskolan Stenungsund. För kursprogram, se 

   www.sv.se/stenungsund Lärare Sven-Olof Nilsson. 
 

 Lör 5 maj  Säsongstart för verksamheten i bigården kl. 10.00-

   12.00. Därefter fortsätter vi att träffas varje lördag  

   fram till början av augusti, utom pingstafton 26 maj 

   och midsommardagen 23 juni. 
 

  juni  Drottningodlingen startar i början av månaden. Da-

   tum beror på vädret. Se hemsidan för mer information.

   www.stenungsundsbi.se 
 

 Ons 31 okt  Årsrapporten ska vara inlämnad till kassören. 
 

 Tors 15 nov  Årsmöte. Kallelse kommer i god tid. I kallelsen får du 

   veta tid och plats. 


