
  

 

 

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

Under sommaren ses vi nästan varje lördag i bigården. Tag med dig 
slöjan och kom du också. 

Drottningen märks röd i år. 

31:a årgången 
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I skrivande stund är vi inne i den mest 

trista och mörka period av året, lite 

svårt att tänka sig att vi går mot ljusare 

tider igen och ett nytt biår med allt vad 

detta för med sig. 

2007 var väl ett biår som de flesta har 

varit nöjda med vad jag har hört, trots 

att inte honungsskörden blev den allra 

bästa. För min egen del blev det inte 

mycket försommarhonung trots att jag 

flyttade ett samhälle ut till Mällby där 

det fanns två mycket stora fält med 

maskrosor. Dom fyllde en skattlåda på 

knappt en vecka i slutet av juni, men 

sedan kom regnet. Det regnade sedan 

det mesta av juli, så när bina kunde 

börja flyga igen, hade maskrosorna 

blommat över. Och det mesta av det de 

hade lyckats samla in tidigare åt de 

upp. 

Det var ljungen som räddade honungs-

skörden, den fick ju vatten i rätt tid så 

bina hade fullt upp att dra och det kän-

des i bigården vilken lukt av honung 

det fanns. Men jag har nog aldrig varit 

med om ljunghonung som haft så låg 

vattenhalt, den var under 18% så den 

var ju näst intill hopplös att få ur celler-

na. Jag lyckades ganska bra till sist, två 

nya medlemmar hade det besvärligt. 

Jag ringde Ingemar Berndtsson i Bleket 

och frågade om vi fick komma ut och 

pressa kakorna och vi var så välkomna. 

39 kakor pressades, det tog knappt 2 

timmar så var det färdigt och de åkte 

hem med honung silad och färdig, bara 

att röra och sedan tappa upp. 

Funderar på om jag skulle göra likadant 

hädanefter, man får ut nästan 100% av 

honungen och sedan åker man hem 

med den silad och klar. 

Det är väldigt roligt att vi har fått fler 

nya, unga biodlare i föreningen och 

därtill kvinnliga sådana, nu får vi 

”gamla” gubbar se upp. 

Detta är kanske mitt sista införande jag 

skriver. Jag har nu haft ordförandeska-

pet i 10 år, så jag känner att jag vill dra 

mig tillbaka; inte för att det är tråkigt, 

för det är en fin förening att vara med i, 

men åldern börjar ta ut sin rätt så det är 

kanske tid för yngre krafter att ta vid 

med nya idéer. 

Och så får vi se hur år 2008 kommer att 

gestalta sig? 

 

Hälsar Gösta Hjelm 

Ordförande har ordet. 
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Hej alla biodlare! 

 

Jag är invald i bisjukdoms-

kommittén sedan några år, 

av den orsaken skriver jag denna uppma-

ning! 

Vi har i Stenungsund sedan 3 år tillbaka 

fått in varroakvalstret i våra samhällen. I 

Sverige är det endast södra Norrland som 

inte har drabbats av detta ännu, men som 

det ser ut nu så minskar den zonen år från 

år. 

 

Jag vill uppmana Er alla till att, för det för-

sta: 

 Lära er att känna igen och veta hur ett 

varroakvalster ser ut! Tro inte att dessa 

kryp kommer ut på flustret och pressenterar 

sig. 

 Bekämpa varroan! 

 

På årsmötet för 2007 beslutade vi att ordna 

en bisjukdomskurs/träff. Kom med på 

den. Datum och tid finns på annan plats här 

i Bibladet. 

 

Vad jag ytterligare vill att alla ska göra är 

att: 

 inventera sina omgivningar. Finns det 

några grannar som införskaffat bin? 

 tala med era vänner om detta med var-

roa 

 Finns det svärmar som kommit och 

tagit skorstenar mm. som 

sin nya bostad. 

 

Det är endast kunskap om 

hur man behandlar varroa som ger resultat. 

Var en BiBlomqvistare!! 

Det är inget stort arbete om ALLA engage-

rar sig och detta är ett MÅSTE. 

 

Fem (5) år 

Om du inte gör någonting är det den tid det 

tar innan bisamhället går under på grund av 

varroa. Sedan har du inga Bin kvar. Samti-

digt har du som ligger i närheten av denna 

bigård, som inget gör, blivit drabbad nästan 

lika mycket. 

Nu kommer uppmaningen till Er alla ! 

Vet Ni någon som har bin, och som inte 

gör någonting åt varroan, som kanske 

inte är med i någon förening. Tag kon-

takt med vederbörande. Tala med perso-

nen i fråga om varroa. Vi är många som 

kan ställa upp och hjälpa till. Hör av Er 

till oss i biodlareföreningen. Vi hjälper 

gärna till. 

 

Kanske vi om några år har Bin som klarar 

utrensningen själva, men innan vi kommer 

dit måste vi engagera oss till 110 %. 

Under tiden ska vi inte stoppa huvudet i 

sanden och spela ”STRUTS”. 

 

/Sven-Olof Nilsson 

SPELA INTE STRUTS !! 

Är det någon som inte tror sig ha kvalstret, så är det nog dags för 

nya glasögon! Dags alltså att minska mängderna genom att be-

handla Era bisamhällen mot Varroa. 
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Kurs om Varroa och bisjukdomar 

Instuktör 

Sonja Gustavsson, 
ledamot i SBR:s styrelse och bisjukdomskommitté, kommer 

och pratar  om Varroa och bisjukdomar. 

Onsdag 23 April 18:30 
 

Plats: Vuxenskolans lokaler på CW Borgs väg i Stenungsund 

Ingen kursavgift. 
Kaffe serveras till självkostnadspris 

Anmälan görs till: 

Ann-Britt eller Pelle via telefon 0303-77 19 62 eller  

E-post ann-britt.carlsson@telia.com 

Kursen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Oxalsyra, för behandling mot Varroa 

Färdigblandad oxalsyra, till självkostnadspris, kommer att säljas av Ann-Britt 

och Pelle i oktober - november. 

Är det någon som vill ha hjälp med behandlingen, så ställer de gärna upp. 

Tel 0303-77 19 62 

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

Oxalsyreförångare, för behandling mot Varroa 

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

förångare. Stenungsunds biodlareförening har en till utlåning. 

Hör av dig till Gösta Hjelm 0303-77 90 97 eller 

Sven-Olof Nilsson 0303-77 34 64 för lån av förångaren. De informerar även om 

hur det går till att behandla bisamhällena. 



6 

Drottningodling (Hur Gör Jag?) 

Vill Du vara med och få inblick i hur drottningodling går till? 

Vi ska försöka ordna två tillfällen till detta. På så vis har vi större möjlighet att få 

ett lyckat resultat. 

Vi kan inte i förväg spika ett datum för när vi börjar odlingen. Starten beror på 

väder och drag mm. Juni månad brukar vara den tid som lämpar sig bäst. Det är 

inget kvällsarbete utan du måste ha möjlighet att vara med på dagtid under korta 

pass. Du måste kunna ställa upp på bestämda tider när startskottet väl har gått. 

Gösta och Sven-Olof kommer att vara ledare för var sin grupp med hjälp av Pelle 

och Leif. 

Vi har fyra invintrade bisamhällen i föreningen, inseminerade drottningar att 

odla efter, så det ser ljust ut inför det år som nyss har börjat. 

Anmäl ditt intresse till Gösta 0303-77 90 97 eller Sven-Olof  0303-77 34 64. 

Välkomna. 

//Sven-Olof 

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

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 tills 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 2009 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 
Kinesiskt råd 

Ät honung regelbundet och du håller dina ögon och 

öron i bra kondition. 

(MENG XIANG ÅR 700 E. KR.) 
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23/4-08 



9 

Grannen som är biodlare hade fest med te-

mat " I Afton dans" Dagen efter träffade jag 

denne vid brevlådan och samtalet kom in på 

kvällen innan. 

- Det var en oerhört intensiv dans ni höll på 

med i går kväll när Ni hade gäster sa jag. 

- Det var ingen dans -. Det var min svåger 

som hade vält en bikupa. 

 

Denna historia är ett litet bidrag från Astrid, 

en av våra nya medlemmar. 

 

Kinesiskt råd 

Ät honung regelbundet och du får ett gott minne, 

god hälsa och kommer varken att känna dig 

hungrig eller orkeslös. 

(SHEN NONG ÅR 50 F. KR) 
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Verksamhetsberättelsen 2007 

 Föreningen har haft 16 sammankomster på lördagar i föreningsbigården 

med praktisk bi- och drottningodling samt därtill mycket prat om bin och 

allmän gemytlighet. 

 1 styrelsemöte har hållits. 

 Söndagen 1 juli var Sven-Olof Nilsson och Gösta Hjelm på Södra inlands 

bigård och fick 6 drottningar inseminerade av Bert Thrybom från Lidkö-

ping. 4 st. med sperma från Ligusticadrönare och 2 st. av gul ras. 

 Trettionde upplagan av Bibladet har tillsänts medlemmar och annonsörer. 

 Två medlemmar har avlidit: Karl-Erik Haraldsson 2 januari och Arnold 

Johansson 19 juli. 

 3 nya medlemmar anmälda; totalt 60 st. därav 8 familjemedlemmar. 

 26 medlemmar har avlagt rapport till kassören t o m 31/10. Fler rapporter 

vore mycket önskvärt så att vi får bättre statistik. 

 Dessa 26 medlemmar har invintrat 178 samhällen med varierande 

honungsskörd. Det blev 4403 kg, vilket ger knappt 25 kg/samhälle. 

www.stenungsundsbi.se 

Du har väl inte glömt bort vår hemsida www.stenungsundsbi.se. Där finns alltid 

den senaste informationen. 

På vårt forum kan vem som helst logga in och debattera bi och biodling. Gå in du 

också och skriv inlägg så att alla kan ta del av dina erfarenheter. Det hade varit 

kul om vi kunde få igång debatten. 

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

hjälper gärna vår webbansvarige dig. Pelle Carlsson, 0303-771962. 

Kontakta även Pelle om du har kommentarer till vad som står på hemsidan eller 

om du har något du vill publicera. 

 

E-postadress  

Om du har E-postadress lämna den då till kassören Leif Pantzar eller E-posta den 

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

nå dig snabbare, enklare och billigare med den senaste informationen. 
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Kommer här med lite information om 

invintring och fodring av bina. Något 

som jag själv inte tänkt på. Jag berätta-

de ju på årsmötet att jag hittat ett häfte i 

mina samlingar som är författat av 

framlidne Bertil Helmesjö. Det har som 

rubrik, ”För nybörjaren” och som han 

skrev redan 1975, månad för månad 

under hela året. Men jag har funnit att 

även vi ”gamla” biodlare kan finna 

mycket nyttigt i detta. Häftet ligger ute 

på föreningens hemsida där ni kan gå 

ut och läsa hela innehållet. Jag skall här 

citera lite vad han skriver om invint-

ring, det kan nog vara så intressant för 

den höst vi haft i år. Jag märker att det 

går väldigt sakta för bina att ta ner fod-

ret, kanske därför att dom har dragit in 

en hel del honung efter slutskattningen 

så att de har gott om foder. En del av 

oss använder ju Bifor och andra vanligt 

socker som har blandningen 60%, allt-

så 3 kg socker och 2 liter vatten. Vi 

som använder Bifor ställer ju in hela 

hinken på samhället och det kanske blir 

för mycket på en gång, andra använder 

ballonger som innehåller 3 till 4 liter 

och som är lättare att kontrollera hur 

mycket bina drar ned. 

Så här har Bertil skrivit: 

Foderanordningar finns i olika utfö-

rande. Vilken form du använder dig av, 

så bör målet vara, att du med dess 

hjälp skall kunna tillföra samhället 10-

15 kg socker på högst en veckas tid. 

Sträcker sig fodringen över alltför lång 

period är risken nämligen, att den kom-

mer att verka som drivfodring och där-

vid påverkar yngelsättningen. Vidare 

bör det hela vara avklarat, innan höst-

kylan sätter in, då kan foderapparaten 

verka kylande av samhället, då man 

inte kan lägga på isoleringen ordent-

ligt. Slut citat. 

Han skriver inte om man skall sluta 

med fodring och ev. fortsätta fram på 

våren. Har haft samtal med Håkan Sä-

terberg om detta och vi kom väl fram 

till att någon större risk för yngelsätt-

ning är det nog inte vid den här årsti-

den. Men man kan nog avbryta utfod-

ringen om det tar för lång tid, kanske 

upp till 3 veckor eller längre, ty då har 

bina nog tillräckligt med foder så att de 

inte behöver mer just nu. Man kan då 

bättra på isoleringen så att inte samhäl-

let kyls ner. I stället får man då bevaka 

fram i mars-april att samhället inte 

svälter och sätta in fodringen då. Sam-

tidigt kanske det vore lämpligt då att 

späda ut fodret med vatten för att för-

hindra maj-sjukan, så att inte bina får 

förstoppning i tarmen. Den risken finns 

kanske nu om de dragit in ljunghonung 

under hösten, den är ju inte lämplig för 

bina då den anses innehålla alltför 

mycket slaggprodukter och därigenom 

utgöra en svår påfrestning för binas 

tarm under vintervilan. Utsot kan lätt 

bli följden. 

Hälsar G. Hjelm 

Ordförandens funderingar 

Hejsan! 
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Till Salu: 

 

Drottningar 

Liguriska stationsparade. 250 kr. 

Ju tidigare beställning, ju säkrare lev. 

Fråga gärna om Du vill ha tillverkat kupmaterial. 

Ring: Sven-Olof Nilsson 0303-77 34 64 

Varroabottnar 

Av Gösta Hjelm kan du beställa SBR´s varroa-

botten till ett pris av 250 kr. Även tillverkning av 

bikupor & ramar. 

Gösta ställer gärna upp och visar hur man tillver-

kar bikupor & ramar. 

Ring: Gösta Hjelm 0303-77 90 97 

Tusen Tack Arne! 

Det är Arne som äger marken där vi har vår 

bigård. Han är så fantastiskt tillmötesgående 

och hjälpsam. Bara ett litet exempel: I somras 

när det hade regnat som allra värst  och det var 

slirigt och svårt att, med bil, ta sig upp till bi-

gården. Då lägger Arne ut grus för att det ska 

gå lättare för oss att komma fram. 

Stenungsunds biodlareförening bugar och 

Tackar. 
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Vaxavfall 

Vecka 45 fre-sön kan du lämna ramar och vaxavfall hos Ivan Thorén, Ejderga-

tan 18 Stenungsund, så ombesörjer han vidare transport till rensningsanlägg-

ning. Ytterligare information lämnas i samband med kallelsen till årsmötet. 

 

Bifor och glasburkar 

kan du beställa av Ivan Thorén senast den 1 augusti. 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. 

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 bidrottningar bland dem som har 

lämnat in rapporten i rätt tid. 

Bidrottningvinnare vid årsmötet 2007 blev: 

 Sterner Hansson 

 Anna-Karin Lindqvist 

 Leif Pantzar 
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Inbjudan till kvinnlig nätverksträff 

 

21:e maj från kl. 18.00 

 

I Södra Inlands Föreningsbigård 

 

Rollsbo, Bilgatan 2 Kungälv 

 

Göteborgs och Bohusläns biodlaredistrikt i samarbete med Södra Inlands biodla-

reförening önskar kvinnliga biodlare välkomna till föreningsbigården i Rollsbo. 

 

Vi hade en träff här för ett år sedan och tänkte upprepa det. Då var vi 25 perso-

ner, det finns plats för fler! Denna gång bjuder vi in till en vardagskväll istället. 

Vi kommer också att skicka inbjudan till biodlare i granndistrikten, Halland och 

Älvsborg. 

 

Programmet är inte helt klart, kom gärna med förslag och önskemål. Det finns 

lite tankar på information om ergonomi, under förutsättning att vi hittar en sjuk-

gymnast som har möjlighet att komma och berätta. 

 

Anmäl ungefär hur många som kommer så vi har möjlighet att förbereda the/

kaffe och något att äta till. Ta gärna med er någon eller några bi-intresserade vä-

ninnor. 

 

Du som får denna inbjudan i din hand och inte har möjlighet att komma – lämna 

den gärna vidare till någon som du tror är intresserad. 

Anne-Marie Mattson 523-521 64 

annemariem@glocalnet.net 

 

Eva Carlsson 0303-134 61 

eva.ca@telia.com 

Marlene Båtsman 0303-24 90 10 

m.batsman@bibladet.se 
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Jag sitter här i stolen och funderar på hur 

det ska gå med biodlingen i år. Runt om-

kring mig surrar bina. De vet inte att de 

bedriver hobbyverksamhet. De känner inte 

till det nya skattesystemet, enligt vilket 

hobbyverksamhet ska beskattas som in-

komst av tjänst. Men jag vet och jag undrar 

hur i helskotta staten och byråkraterna tänkt 

sig att den beskattningen ska gå till. 

Jag föreställer mig att man måste anställa 

bihobbykontrollanter, antagligen en i varje 

län. Han eller hon kommer väl här i Väster-

götland t.ex. att kosta fyrahundratusen kro-

nor om året inklusive sociala avgifter, om 

de åker i egen bil och kör sextusen mil á 18 

kronor, blir detta etthundraåttatusen. Då är 

vi uppe i femhundraåttatusen per år. Skall 

vi bidra till detta med vår biskatt? Det tän-

ker vi inte alls göra. Solen skiner och bina 

surrar. 

Nu ser jag framför mej bihobbykontrollan-

ten stanna sin bil framför grinden till vår 

sommarstuga. Han kommer uppför gången 

och spanar in våra fyra bikupor. Så ler han 

och säger: 

- Du har bin ser jag? 

- Jovars. 

- Hur många kupor då? Det står i papperna 

att du har fyra. 

- Vi har två, säger jag. Två samhällen. Man 

räknar i samhällen, inte kupor. Det är de 

här båda. 

- Mhm, jaja. Men där är en tredje kupa. 

Och där surra det ju. 

- Det är en svärm, säger jag. Den hängde i 

äppelträt i morse. 

- Så de har inte börjat samla honung än då? 

Säger bihobbykontrollanten. Det vill jag 

kolla. 

- Hur gör man? 

- Man tar en rökpust, säger jag, en sån som 

står på bänken där borta. Så tänder man på 

den och blåser in rök i kupan så bina blir 

snälla. Sedan klär man på sig en vit overall 

och en hatt med flor, det är sådana som 

ligger på stolen där. Sedan kan man öppna 

locket på kupan och kolla. 

- Jaha, då ska vi se… 

- Vänta! Säger jag. Först måste du åka till 

Töreboda och köpa utrustning, det kostar 

bara ett par tusenlappar. För du rör inte 

mina grejer, då anmäler jag dej för egen-

mäktigt förfarande. 

- Va! Säger bihobbykontrollanten. Är du 

inte klok? 

- Naturligtvis inte, säger jag. Om jag vore 

klok skulle jag ju inte förlora pengar på att 

odla bin. 

- Förlora pengar? Säger bihobbykontrollan-

ten. Fyra kupor, sjuttio kilo per kupa, det 

blir tvåhundraåttio kilo, fördelat på sju-

hundragramsburkar, det blir fyrahundra 

burkar á femtio kronor, det blir tjugotusen 

kronor det! 

- Fast nu har vi bara två samhällen, säger 

jag. 

- Det blir tiotusen kronor i alla fall! 

HERRE MIN JE!  Han vet ju ingenting om 

svinn och löpande kostnader. 

Men i år blir det bara trettiofem kilo per 

samhälle, säger jag. Eller tänker du stå 

bredvid och kolla när vi slungar? Apropå 

det… slungan kostar sjutusen och friggebo-

den kostar tjugofemtusen, vi har ganska 

stora kostnader. 

- De får man inte dra av! Säger bihobby-

Följande berättelse har jag hittat i SBR:s Bitidning sept. 1991. 

Den är skriven av en biodlare, Sven Wenerström, någonstans i Västergötland. 
 

Så tuktas en statlig bihobbykontrollör 



17 

kontrollanten triumferande. Det är bara 

affärsidkare som får dra av, inte hobbyidka-

re. 

- Jag vet, säger jag. Därför blir det bara 

trettiofem kilo per samhälle i år. Något 

hundratal burkar. Det äter vi upp själva, 

frugan och jag. Och ger bort som presenter. 

Blir det något över så byter jag med gran-

nen, han odlar grönsaker, det är en hobby 

han har. Man måste akta sig noga för att 

blanda in pengar i det mellanmänskliga 

umgänget vet du. 

Solen skiner och bina surrar. Jag kan se hur 

bihobbykontrollanten står där och undrar 

om jag är klok eller inte. Det börjar bli dags 

för att göra sig av med honom. 

Om man vore klok skulle man inte ha bin, 

säger jag. Det är rena förlusten. Men de är 

bra, istället för vakthund. 

- Va? säger han. 

- Det är bara i en kupa som vi har mördar-

bin, säger jag. När den kupan snedtänder, 

då ligger man dåligt till. Ja, inte jag, för 

mej känner de, men främlingar… ojojoj! 

Nu börjar bihobbykontrollanten dra sig 

neråt grinden. Han stiger in i bilen och sä-

ger ilsket: 

- Jag kommer tillbaka. 

Sedan smäller han igen bildörren och rullar 

iväg. Jag tror inte alls att han ska komma 

tillbaka, men redan efter en kvart står han 

vid grinden och ropar triumferande: 

- Du har fler kupor! Jag såg åtminstone en 

däruppe i skogen! 

- Där finns flera, säger jag. Men de är inte 

mina, de är min grannes. 

- Nähej! För han säger att den är din. 

- Javisst, det har vi kommit överens om. Att 

undanhålla bikupor från beskattning, det är 

ett brott va? 

- Jajamen! 

- Och om två personer begår ett brott och 

sedan skyller på varandra, då går båda fria, 

det finns det prejudikat på. Om han och jag 

till exempel skulle slå ihjäl en bihobbykon-

trollant och sedan skylla på varann så skul-

le… 

Bildörren smäller och gruset yr när han gör 

en rivstart och far bort. Det blir lugnt och 

stilla som om han aldrig varit där. Och det 

har han väl inte heller. 

Solen skiner och bina surrar och jag får tid 

att tänka. 

ETT BISAMHÄLLE är en märklig förete-

else. Det styrs av instinkter som utvecklats 

långt innan det fanns människor på jorden. 
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Men först nu är bina hotade. Tänk om någ-

ra ekonomiska skurkar plötsligt släpper ut 

något i naturen som binas instinkter inte 

klarar av! Då blir det katastrof. Men även 

politiska makthavare kan vara skurkaktiga 

nog att störa förloppet som haft femtio mil-

joner år på sig för att bli fullkomliga. Ge-

nom den nya skatten kommer de att minska 

hobbybiodlingen, kanske den rent av upp-

hör, och gör obotlig skada på både natur 

och samhällsekonomi. 

Det kostar bina 60 000 flygningar att få 

ihop en vanlig 700-gramsburk honung. På 

dessa 60 000 flygningar besöker bina säkert 

en miljon blommor. En kupa som ger 70 

kilo konung har alltså ute i markerna bidra-

git med 100 miljoner pollineringar. Men 

det har biodlaren ingen förtjänst av, den 

förtjänsten tillfaller traktens bönder och 

fruktodlare och i sista hand hela samhället. 

Man kan alltså säga att varje litet bi, som 

under tio dagar av sitt fyrtio dagar långa liv 

är ute och samlar in honung, betalar en 

skatt från biodlaren till samhället som är 

mycket större än den som skulle kunna 

komma från hobbybiodlarens honung! 

Den skatten får räcka. Åtminstone från vår 

biodling, det kan jag lova. 

 

Om vi drar oss till minnes så var denna 

skattefråga uppe i regeringen som leddes 

av Carl Bildht på 1990-talet. Det var tal 

om att beskatta hobbybiodlingen. Den la-

des dock ned av riksdagen då de förstod att 

det skulle bli en mycket dyr administration 

med dessa kontrollanter. Men regeringen 

fick i alla fall sänkt från femton till tio skat-

tefria bisamhällen för oss hobbybiodlare. 

Hälsar G. Hjelm 

Resa till Södra Inlands föreningsbigård 

Lördag den 31 maj åker vi till Södra Inlands föreningsbigård för att titta närma-

re på deras bipaviljong. 

Vi träffas 11.30 i vår egen bigård för att samordna resan i egna bilar. 

Bensinkostnaden delar vi på, ca 30 kr/deltagare. 

Södra Inland har denna dag sitt sommarmöte. De kommer att ha en föreläsning 

kl.14.00. En föredragshållare från räddningstjänsten kommer att prata om hem 

och fritid. Det kommer att handla om hur man skyddar sig bl.a. Den som vill är 

välkommen att stanna kvar och lyssna. 

Södra Inland servera kaffe med dopp till självkostnadspris. 

Se hemsidan för mer/senaste informationen. 
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HONUNGSRECEPT 

Honungen har stora användningsområden och har en särskild ställning bland 

gourmétkockar och idrottsutövare. Den ger snabb energi och innehåller en lång 

rad mineraler och enzymer. En annan viktig ingrediens är pollenkorn som är pro-

teinrika och har en välgörande inverkan på livsfunktionerna. 

Det finns många recept med honung som ingrediens, byt ut det vanliga sockret 

mot honung och upptäck nya smaker. Om honungen är för hård, värm den försik-

tigt i vattenbad. Du kan också värma skeden som du tar honungen med i hett vat-

ten. Blanda gärna honungen med någon vätska som ingår i receptet innan du till-

sätter den till baket eller maträtten. Då kommer honungssmaken bäst till sin rätt. 

Genom att använda svensk honung blir du också naturvårdare, för det behövs fler 

bin i vår natur. 

 

 

Honungskaka med jordgubbar 

3 ägg 

1 1/2 dl strösocker 

75 g smör 

1 dl honung 

1/2 rivet citronskal 

3 dl vetemjöl 

1 1/2 tsk bakpulver 

2 1/2 dl grädde 

1 l jordgubbar 

Sätt ugnen på 175 grader. 

Vispa ägg och socker vitt och pösigt. Smält smöret i en kastrull, rör ner honung-

en och låt den smälta. Rör ner smörblandningen och citronskalet i äggsmeten. 

Blanda mjölet med bakpulver och rör ner i smeten. Häll smeten i en smord och 

bröad rund form med hål i mitten. 

Grädda i nedre delen av ugnen ca 40 min. Täck ev. med folie mot slutet. 

Stjälp upp kakan och låt den kallna. Vispa grädden och bred över kakan. Fyll 

hålet med jordgubbar och garnera resten runt om. 
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Stenungsunds Biodlareförenings verksamhet 2008 
 

 Ons 26 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 29 mars Seminariedag ”Våga växa som biodlare” 

   Ljungskile folkhögskola 9.30-16.00 

   Kom och hör några av distriktets kunnigaste förläsare. 

   För mer info, se annons inne i Bibladet. 

 Ons 23 april Kurs i Varroa. Vuxenskolans lokal på CW Bogs väg. 

   Tid: 18.30. Föreläsare Sonja Gustafsson. Fika serve-

   ras till självkostnadspris, se annons inne i Bibladet.  

 Lör 10 maj  Säsongstart för verksamheten i bigården kl. 10.00-

   12.00. Därefter fortsätter vi att träffas varje lördag  

   fram till mitten av augusti, utom midsommardagen 21 

   juni. 

 Ons 21 maj  Kvinnligt nätverk har träff i Södra Inlands förenings

   bigård, Rollsbo Kungälv. 18.00, se annons inne i Bi

   bladet 

 Lör 31 maj  Resa till Södra Inlands föreningsbigård för att titta 

   närmare på deras bipaviljong. Vi träffas 11.30 i vår 

   egen bigård för att samordna resan i egna bilar. 

   Mer information finns inne i Bibladet. 

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

   veta tid och plats. 

 Okt-Nov  Färdigblandad oxalsyrelösning finnas att köpa till 

   självkostnadspris hos Pelle och Ann-Britt. 

   Ring 0303-771962 eller 0736-84 05 95. 


