
  

 

Drottningen märks grön i år. 

42:ra årgången 
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Ordföranden har ordet 
 

 

 

 

Ytterligare ett år har passerat och innan jag går 
in på det kommande året ska jag börja med en 
tillbakablick. Vår bas för verksamheten, före-
ningsbigården, har under de senaste åren ge-
nomgått en ansiktslyftning med nytt tak och ny 
färg på väggar. Arbetet har gjorts för att för-
länga livslängden och för att säkerställa före-
ningens verksamhet för många år framåt. 

 

Under föregående år inledes dock en fördjupad diskussion med Stenungsunds 
kommun med avsikt att möta deras önskan om bin vid Mariagården och samti-
digt gynna föreningen. Resultatet från dessa möten blev en lösning där vi flyttar 
vår verksamhet till Mariagården. Detta möjliggör bland annat att vi kan anordna 
träffar även på vinter, ha tillgång till vatten och toalett, mm. Vid årsmötet beslu-
tades enhälligt att bifalla förslaget och nu arbetar vi från styrelsen för fullt att få 
till ramarna för detta samarbete.  

Här står vi nu och vad kommer ske under året? 

Till en början kommer mycket handla om logistik. Våra behov av utrymmen 
måste säkerställas innan material och bin kan flyttas. Därefter hoppas jag att träf-
farna vid Mariagården kommer fyllas med mycket lärorikt innehåll, även de reg-
niga dagarna då vi nu kommer ha tillgång till ett orangeri med gott om sittplatser.   

Med flytten av bigården tror jag att vi kan öka intresset för biodling och lättare 
nå ut till allmänheten. Ett önskemål är också att få fler skolungdomar att besöka 
bigården. Vidare tror jag att medlemsantalet fortsätter att öka och önskar även att 
föreningens eldsjälar kompletteras med nya.  

Som en slutnot så kommer den gamla föreningsbigården fortsatt finnas kvar för 
föreningens medlemmar att placera sina bikupor vid och även som säkerhet om 
vårt samarbete med Mariagården inte fungerar som tänkt.  

En slutlig påminnelse, slarva inte med skyddsutrustningen. Ett stick kan vara 
livshotande och man är aldrig allergisk vid första sticket. 

 

// Pär Mollberg 

Ordförande Stenungsunds biodlareförening 



4 

Vi flyttar till Mariagården! 

 

Mitt i det centrala Stenungsund ligger Stenunge by. Det är resterna av en medel-
tida by, med spår av ett gammalt kulturlandskap och två timrade 1700-talshus 
Mariagården och Västergård. 

Mariagården byggdes någon gång mellan 1770-1790 och är idag ett hus att an-
vända med omtanke och respekt. 1989 blev huset förklarat som byggnadsminne 
och har blivit stilfullt renoverat under senare år. 

Det är Maria Johansson som gett namn åt det här huset. Hon levde här med sin 
Herman från 1899 till 1943 då hon dog, 98 år gammal. 

På 1700-talet var det meningen att Mariagården skulle vara gästgiveri men bön-
derna i byn vägrade sköta vägen hit så gästgiveritanken gick upp i rök. Däremot 
blev det skola i huset – under några år i början av 1900-talet. 

Kommunen köpte fastigheterna 1984 och husen restaureras nu för att kommunens 
egna invånare och tillresande besökare ska kunna ta del av ett levande kulturarv. 
Här finns kopplingar bakåt i tiden i ett samhälle som annars präglas starkt av mo-
dern industri. Mariagården och Västergård ligger alldeles nära Doteröds industri-
område och är en oas mitt i dagens Stenungsund. 
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Adressen till Mariagården är: 
Mariavägen 1, Stenungsund 

Stenungsunds biodlareförening och Stenungsunds kommun har ingått ett avtal 
som medför att föreningen får möjlighet att hålla sina sammankomster på Maria-
gården. Föreningens bisamhällen kommer att flyttas till Mariagården. Prelimi-
närt datum för denna flytt är lördagen den 27 april. Därefter är tanken att alla 
sommarens möten ska hållas på Mariagården. Här får vi tillgång till toaletter, el 
och vatten. Vid dåligt väder kan vi hålla våra möten i orangeriet där det finns 
långbord och gått om sittplatser. Vi kommer även att få tillgång till ett utrymme 

där vi kan ha bimaterial och bidräkter för utlåning. 

Nu gäller det bara att hitta en bra plats i trädgården där bina trivs och där de kan 
stå utan att vara i vägen för övrig verksamhet på Mariagården. 

Under sommaren kommer Mariagården att ha diverse aktiviteter för allmänheten. 
Tyvärr finns inget program klart när detta skrivs. Tidigare år har det bl.a. hållits 
café i trädgården. 

Den 6 juni, Sveriges Nationaldag räknar föreningen med att det blir firande på 
Mariagården. Därför kommer vi då att hålla öppet hus i bigården för allmänhet-
en. 

Lördagen den 31 augusti firar Sveriges Biodlares Riksförbund 100 år. Detta 
kommer vi att fira på Mariagården på något sätt. Håll koll på hemsidan för mer 
info längre fram. 
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Kom ihåg i Bigården 
 

Träffarna i bigården fortsätter att vara både lördagar och torsdagar enligt schemat 
som finns här intill. Under sommaren 2019 kommer vi dock att träffas på Maria-
gården från och med den 11 Maj. 

På träffarna måste samhällena som föreningen har ses till och skötas. Detta är 
extra viktigt nu när vi är på Mariagården där allmänheten kommer att följa vad vi 
gör. Vi uppmanar alla som kommer till våra möten att ha med sig skyddskläder.  

 

Kom ihåg vid träffarna: 

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

 Tag med skyddskläder. 

 Ta med ett gott humör samt frågor och funderingar ni har runt biodlingen. 

 Se till att föreningens samhällen får den tillsyn de behöver. 

 Fyll i ”loggkortet” som ligger i kupan. 

 Ta hand om nya medlemmar/besökare. 

 Anteckna och diskutera dagens ämne. Registrera de medlemmar som del-
tagit i mötet i närvarolistan som finns på bigården. 

 Ha trevligt och ta en fika och diskutera de för årstiden aktuella frågor som 
rör våra bin. 

 

/Styrelsen 

Förändringar i programmet kan ske! För senaste information se vår hemsida: 

www.stenungsundsbi.se 

På föreningens hemsida finns alltid den senaste informationen. 

Kontakta Pelle på telefon 0708-40 05 76 eller via e-post pc@stenungsundsbi.se 
om du har kommentarer till vad som står på hemsidan eller om du har något du 
vill publicera. 
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Vecka Dag Ansvarig Verksamhet

17 Lör 27 April 10:00
Styrelsen

Förberedelser och flytt till 

Mariagården. Tårtkalas

19 Lör 11 Maj 10:00 Pär Mollbeg Biskötsel

20 Tors 16 Maj 18:00 Åse Stolt Biskötsel

21 Lör 25 Maj 10:00 Styrelsen Växtbytardag

22 Lör 1 Juni 10:00 Roger Sundqwist Biskötsel

23 Tors 6 Juni 18:00 Styrelsen Öppet hus i bigården.

24 Lör 15 Juni 10:00 Karin Bryngelfrid Biskötsel

25 Tors 20 Juni 18:00 Viktoria Svensson Biskötsel

26 Lör 29 Juni 10:00 Sture Stenfeldt Ev. resa

27 Tors 4 Juli 18:00 Stig Grundberg Biskötsel

28 Lör 13 Juli 10:00 Pär Mollbeg Biskötsel

29 Tors 18 Juli 18:00 Åse Stolt Biskötsel

30 Lör 27 Juli 10:00 Roger Sundqwist Biskötsel

31 Tors 1 Aug 18:00 Pelle och Ann-Britt Slungning på Lilla Komperöd

32 Lör 10 Aug 10:00 Viktoria Svensson Sista sommarträffen

35 Lör 31 Aug 10:00 Styrelsen Jubileum, SBR 100 år

37 Lör 7 Sept 10:00
Karin Bryngelfrid

Invintring, skattning + första 

hinken

38 Lör 14 Sept 10:00 Sture Stenfeldt Invintring, andra hinken

39 Lör 21 Sept 10:00
Stig Grundberg

Ta bort hinken och stoppa om 

bina.

42
Mån 14 - Fre 18 

Okt Carlssons Biodling

Ucklum

Inlämning av ramar och 

vaxavfall. OBS, alla kollin måste 

vara bitäta när de lämnas in.

43 Sön 27 Okt 10:00
Styrelsen

Oxalsyradag – 

varroabekämpning

44 Tors 31 Okt
Sture Stenfeldt

Årsrapporten ska vara 

inlämnad till Sture.

45 Tors 7 Nov 19:00 Styrelsen Årsmöte

Föreningens verksamhet 2019 
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En utveckling framåt! 
 

Text: Sven-Olof Nilsson 

Det är med stor glädje jag ser hur biodlingen 
har utvecklats och går framåt. Jag brukar 
säga att jag är mer eller mindre född i en 
bikupa, men mina första bistick fick jag på 
40 – talet efter 2-värdskriget när alla skulle 
skaffa bi för att få köpa socker. 

Den biodling som bedrevs då var på binas 
villkor, en första svärm räknades i pengar 
värde som en kalv. Jag glömmer inte när 
mina bröder var ute på jobb och jag och 
pappa kämpade med att fånga in svärmar i 
mycket dålig skyddsutrustning. Där skulle 
mitt intresse för biodling slutat. 

Nu var det inte så utan jag träffade min bli-
vande fru vars far var biodlare och hans bisamhällen var placerade på tomten 
med flustren rakt emot ytterdörren vilket fick det resultatet att min blivande svär-
mor hade större delen av sommaren igensvullna ögon. 

1985 dog min svärfar jag övertog hans biodling och eftersom jag jobbade blev 
biodlingen lite på sparlåga. Efter hand blev intresset större med tiden och jag bör-
jade odla egna drottningar och fick snälla bin. Att få lämna näst intill mördar bin 
och ha hanterbara snälla är helt underbart och intresset att vara biodlare stimule-
rades till max. 

Vi har nu kommit till 2005 Jag fick en förfrågan om att bli cirkelledare i biodling 
för nybörjare, jag var ju med i Stenungsunds Biodlarförening sedan flera år men 
något material att använda i kurssammanhang fanns det endast en VHS video 
med dålig kvallite. 

Orädd som jag är startade vi kursen i Vuxenskolans regi med 7 deltagare. Det 
blev 8 trevliga sammankomster med den sista hemma hos mig med praktik i min 
bigård. 

Nu startar en stor förändring av fördelningen män/kvinnor, vi har på vår hemsida 
foto av en väldigt stor grupp män men inga kvinnor, detta har förändrats mycket. 

Intresset för biodling har bland kvinnor ökat enormt och även hos män jag har 
sedan 2005 och tom 2018  haft c:a 150 kursdeltagare tyvärr finns inte alla delta-
garlistor kvar för jag skulle vilja samla så många som möjligt för att kolla läget. 

Några har blivit yrkesbiodlare och till 1 av dem ställde jag ut ett samhälle som 
hon fick titta på genom köksfönstret under vintern detta var startskottet att bli 
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yrkesbiodlare. 

För mig har och är det en mycket stor förmån att få lära känna alla dessa männi-
skor med lika intresse som jag hade gått miste om inte vi träffats genom biodling-
en. 

Något som jag även noterat är att valberedningen fått upp ögonen på Er som gått 
biodlingskurs och erbjudit plats i styrelsen för SBF. Det är mycket bra med nya 
friska tankar och idéer. 

Någonting som jag saknar är närvaro av före detta biodlare som av en eller annan 
orsak slutat. 

Vi saknar ER på våra träffar i vår Bigård, Ni sitter inne med mycket kunskap som 
kan och har stor betydelse för oss alla oavsett om vi är nybörjare eller inte. 

Någon gång skulle Ni väl kunna ladda kaffekorgen och komma och hälsa på, jag 
nämner inga namn men framför allas önskan 

vi saknar Er. 
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Stenungsunds Energi 
 

I början av våren 2018 tog Caroline på 
Stenungsunds Energi kontakt med Karin 
Bryngelfrid, styrelseledamot i 
Stenungsunds biodlareförening. Caroline 
berättade att Stenungsunds Energi ville göra 
något för miljön. De ville samarbeta med 
biodlareföreningen och på så sätt bidra till 
fler bin.  

Biodlareföreningens styrelse tog tag i frå-
gan vilket ledde till flera diskussioner hit 
och dit över hur ett samarbete skulle kunna 
utformas på bästa sätt. Till slut kom de fram 
till att den bästa lösningen var att 
Stenungsunds Energi får hyra ett bisamhälle 
av biodlareföreningen och att biodlareföre-
ningen står för skötseln av samhället. 
Stenungsunds Energi får givetvis ta del av 
den honung som bisamhället producerar. 

Ett avtal har upprättas mellan båda parter och en avläggare har gjorts. Nu hoppas 
vi på att den klarar vintern. Om inte så står det i avtalet att föreningen ska fixa en 
ny avläggare. Ambitionen är från båda håll att få till ett starkt samhälle som går 
att dela i flera avläggare som på så sätt bidrar till fler bin. 

I skrivandets stund står Fjärrvärmebina (som de döpts till) på bigården på Finken-
borg i Stenungsund, i en av föreningens blå kupor. Till våren ska de få flytta till 
en ny kupa i Stenungsunds Energis färger. Sven-Olof har tillverkat och målat 
kupan i rätt kulörer. Tanken är även att bisamhället ska få flytta med till Maria-
gården i sommar. 

En dag i höstas höll Jeanette Vahlenberg och Karin Bryngelfrid från styrelsen ett 
informations och utbildningstillfälle för personalen på Stenungsunds Energi. De 
fick då lära sig grunderna om bin och dess skötsel. Alla var mycket intresserade 
och många frågor ställdes. Dagen avslutades med honungsprovning, vilket var 
mycket uppskattat.  

Nu ser vi fram emot våren och den kommande bisäsongen. 

 

/Karin Bryngelfrid 
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Biodling på Ineos 
 

Även under året som gått har det bedrivits 
biodling på Ineos. Ett par samhällen invint-
rades och nu väntar man spänt på att få se 
resultatet av övervintringen. 

En dag i början av oktober dukades årets 
honungsskörd upp i matsalen. De anställda 
skulle få möjlighet att smaka, prata och 
köpa honung. Honungen var ovanligt mörk 
i färgen och fortfarande flytande. Smaken 
påminde om mörk sirap. Med största sanno-
likhet var det honungsdagg från lind som 
gett honungen dess färg och smak. 

För att de anställda skulle få se hur honung 
kan skilja sig åt hade biodlarna på Ineos 
bjudit in mig och min honung. Jag hade 
med mig några olika typer av honung, 
bland annat honung som kristalliserat i bur-
ken utan vare sig rörning eller ympning. 

Honungen var därför rätt gryning. Kocken på Ineos, som kommer från Frankrike, 
blev eld och lågor när han fick smaka denna honung. Sådan honung har de i 
Frankrike sa han och köpte flera burkar. 

De anställda var mycket intresserade av bin, biodling och honung. De köpte all 
honung som producerats av företagets bisamhällen och även det mesta som jag 
hade med mig. Även Bengt som var en av dem som höll i evenemanget fick sålt 
massor av honung denna dag. 

På grund av hård arbetsbelastning under vinter och vår kommer de inte att hålla 
några nybörjarkurser på Ineos i vår men bisamhällena ska vara kvar och skötas 
ändå. 

 

/Bengt Johansson och Ann-Britt Carlsson 

Nybörjarkurser för alla! 
 

Om du är intresserad att gå en nybörjarkurs i biodling eller vet någon annan som 
vill, kontakta Vuxenskolan via tel: 010-33 00 900 eller e-post: vast@sv.se 
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Topplistkupeprojektet 
 

Samhället i föreningens topplistkupa överlevde vintern 2018. Det var ganska 
svagt men har utvecklats väl under sommaren. Bina har haft en tendens att vilja 
bygga ihop kakorna men det kan ha berott på att kupan inte stod i våg längre. 
Invintringen var lite krånglig då de inte drog ner vinterfodret förrän de fick det 
innanför avdelningsluckorna och dessutom fick extra isolering ovanför listerna. 
Efter invintringen flyttades kupan en bit och står nu i våg.  

/Åse Stolt 
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En kort presentation av Viktoria Svensson – 
föreningens nya sekreterare  
 

Jag heter Viktoria Svensson och är ny 
styrelsemedlem i Stds biodlarförening. 
Jag har alltid haft ett stort intresse för bin 
och biodling men inte förrän 2017 kom 
jag mig för att äntligen anmäla mig till en 
kurs i Biodling. Kursen var oerhört intres-
sant och jag kände mig redo att skaffa 
utrustning och bin. En solig förmiddag i 
maj 2018 levererades så min alldeles egna 
bikupa. 

Mitt första år som biodlare har varit oer-
hört intressant, lärorikt och omtumlande. 
Och den stolthet och glädje jag kände den 
dagen som den första nyslungade ho-
nungen tappades upp glömmer jag aldrig. 

Som nybörjarbiodlare har jag haft ett stort 
stöd av andra medlemmar i biodlarför-
eningen och min mentor Sven Olof.  

Bikupan känns som en viktig pusselbit då 
jag och min man driver ett lantbruk som innefattar djurhållning, odling, skogs-
bruk och naturvård. Ingen bondgård utan bigård har varit mitt motto och nu se-
dan ett år tillbaka lever jag äntligen upp till det. Sommarhalvåret är således fyllt 
med jobb då allt på en bondgård och i en bikupa händer samtidigt. Jag hoppas 
trots detta att jag ska kunna få tid för engagemang och deltagande i Stds biodlar-
förenings alla aktiviteter.  
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En kort presentation av Stig Grundberg – ny le-
damot i föreningens styrelse 
 

Jag heter Stig Grundberg och är ny styrelseledamot i Stenungsunds Biodlareföre-
ning. Är 70 år och har ett stort intresse för skog, natur och växtlighet. 

Under 70-talet hade jag ett bisamhälle som då var ett av mina stora intressen. 
Som pensionär bestämde jag mig för att ta upp biodlingen igen. Självklart var att 
gå en biodlarkurs. Sven-Olof var vänlig nog att låta mig komma med i en på-
gående kurs våren 2018. Kursen gav mersmak, beställde två avläggare som är 
jättespännande att följa. Skattade inte någon honung 2018 så väntar med spän-
ning på utdelning 2019. 

Jag har lite skog och en stor trädgård och hoppas få lite hjälp av mina flitiga bin 
med pollineringen. 

Det ska bli spännande med samarbetet på Mariagården. 

Honungsglass och hallonsås  

6 portioner 

Glass: 
3 ägggulor 
1/2 dl socker 
1/2 dl honung 
3 dl grädde 

Vispa äggulor och socker till en pösig smet och rör sedan 
ner honungen. 

Vispa grädden och blanda den med äggsmeten. 

Klä sedan en form med plastfolie och häll i smeten.  

Frys glassen över natten. 

Hallonsås: 
200 g hallon 
honung efter smak 
(lite vatten) 

Värm hallonen med honungen. Späd eventuellt med lite vatten. Låt hallonsåsen 
svalna. 

 

Ta ut glassen 10-15min innan den ska serveras med hallonsåsen. 

Denna glass är svår att motstå en härlig sommardag 

https://h24-original.s3.amazonaws.com/175480/15098122-rQej0.jpg
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Verksamhetsberättelse 2018 
 

Bigårdsträffarna har pågått under sommaren som vanligt. Alla samhällen över-
levde vintern, även topplistkupan men det samhället var svagt. Samhällena har 
utvecklats väl och vi har nu invintrat tre starka samhällen och en bra avläggare i 
staplingskupor och ett samhälle i topplistkupan. 

Vid veckoträffarna på bigården har biodlingens samtliga arbetsmoment praktise-
rats.  

I april höll Jeanette Vahlenberg en uppskattad och trevlig kosmetikakväll med 6 
deltagare som fick lära sig göra salvor, cerat och tvålar. 

I maj hade föreningen en välbesökt växtbytardag. 

Även i år fick föreningen besök av en klass från Montessoriskolan i Stenungsund. 
Det var 14 elever och 4-5 lärare/föräldrar som indelade i grupper fick titta ner i 
bikuporna. 

Stenungsunds Energi har kontaktat föreningen och velat bidra till fler bin i natu-
ren. De samtal och diskussioner som förts om olika lösningar har nu resulterat i 
ett avtal där de kommer att sponsra ett bisamhälle. Kupan kommer att målas i en 
färg som företaget har valt och förses med deras logga. En avläggare som går 
under arbetsnamnet "Fjärrvärmebina" har gjorts under sommaren och kommer att 
flyttas över till sin nymålade kupa till våren. 

En regnig söndag i juni deltog föreningen i en biodlardag på Mariagården. 

I augusti var det besök hos Pelle och Ann-Britt i Lilla Komperöd med slungning 
av bigårdens skattade honungsramar. 

Tre Visingsöparade drottningar har köpts in från Bengt Wagnström i Husqvarna 
till de som vann i utlottningen på förra årets årsmöte. 

Pär och Sandra har hållit en presentation av föreningen och berättat om biodling 
för nysvenskar. 

Slutligen lite nyckeltal. Medlemsantalet i föreningen är 74 medlemmar, 13 nya 
har tillkommit under verksamhetsåret. 

 

Åse Stolt 

Styrelsen 
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Drottningar och avläggare säljes i mån av tillgång. 

Ramar och vaxavfall för rensning tas emot måndag 14 - fredag 18 oktober. 

Tänk på att packa alla ramar och vaxavfall BITÄTT.  
Vax i klump ska packas i eget kolli för att säkerställa att ni får rätt mängd vax 
tillbaka. Notera att Alla kolli ska vara märkta på utsidan enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Märkningen måste tåla vatten!!  
Ett tips är att skriva alla uppgifter enligt ovan på lappar som läggs i var sin plast-
ficka som tejpas fast, en på varje kolli. 
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    www.imek.se  

Bitätt – vad är det? 
 

När vax och ramar lämnas in för rensning så ska allt förpackas bitätt.  

Varför ska det vara bitätt och vad är bitätt? Detta är frågor som vi får när vi tar 
emot ramarna. 

Hösten 2018 var det flera biodlare som fick erfara vad ej bitätt innebär när de 
kom för att lämna sina gamla vaxramar hos oss. Några biodlare hade stoppat ra-
mar med använt vax i lådor i vilka det fanns öppna handtag och/eller springor där 
våra bin kunde ta sig in och kalasa på honungen som var kvar i vaxkakorna. Det 
blev RÖVERI!!! Det vill säga de flesta av våra bin hittade till dessa otillräckligt 
förpackade vaxramar. Hela gårdsplanen var full med surrande bin som hämtade 
Er honung till våra bisamhällen. Då vi har 20 bisamhällen i närheten av gårdspla-
nen var det väldigt många bin som kalasade på inlämnade vaxramar. 

Vi gör allt för att hålla våra bisamhällen friska. Den här typen av röveri kan or-
saka sjukdomar i våra bisamhällen, om ni har sjukdom i något av era samhällen. 
Vi vill alltså inte att andras vaxramar ska komma med smitta till våra bin.  

Ett annat problem med Röveri på gårdsplanen är att ingen törs komma in på 
gårdsplanen då risken är stor att de blir stungna av bina. Våra besökare ska inte 
behöva komma i full biodlarmundering när de besöker oss. 

Nästa gång ni lämnar vaxramar till rensning, stoppa kartongerna i hela sopsäckar 
och förslut säckarna innan ni kommer hit. 

Om det här händer igen så kommer vi att sluta ta emot och transportera vaxramar 
till Töreboda!!! 

/Pelle och Ann-Britt 

Carlssons biodling 
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Apiscandia 
 

8-10 februari i år hölls Apiscandia biodlarkongress på Posthotellet i Göteborg. 
Biodlareföretagarnas förhoppning är att försöka skapa ett arrangemang som 
vandrar mellan Sverige, Norge och Danmark. Därför hade de bjudit in biodlare 
från både Norge och Danmark. Det visade sig också i det programutbud som 
hölls då vissa föredrag var på norska och danska förutom svenska och engelska. 

Flera från vår förening var närvarande på lördagen. Detta trots att distriktets års-
möte hölls samtidigt. 

Varför åker man då på den här typen av arrangemang? Jo, det är bara att inse att 
man aldrig blir fullärd som biodlare. Här får man reda på de senaste rönen och 
många tips på hur man kan bedriva biodling både på bra och mindre bra sätt. Tre 
40 minuters långa föredrag pågick samtidigt hela dagarna, så det fanns något för 
alla. Nämnas kan; Sensorik och marknadsföring, Honungssmakning med ifyll-
ning av sensoriskt smak-scorecard, Biprodukter – vad säger vetenskapen, VSH-
bin, Familjeföretagande i biodling i Norge där tre företagare levde på 860 bisam-
hällen. 

 

/Ann-Britt, Pelle och Gunnel 



23 

Samarbete med Montessoriskolan 
 

Vi kommer även i år ha ett sam-
arbete med Montessoriskolan i 
Stenungsund. Detta blir tredje 
året i rad som väldigt intresse-
rade ungdomar från årskurs 8 
kommer till bigården för att få se 
och lära sig om bin. 

Det hela började med att Mia på 
Montessoriskolan tog kontakt 
med mig med anledning av att de 
skulle göra ett forskningsprojekt 
kring bin. Det hela föll så väl ut 
att vi där och då bestämde att 
biodlareföreningen och Montessoriskolan skulle fortsatta att samarbeta, dock inte 
lika intensivt. Nu blir det ett besök om året i bigården för att ungdomarna ska få 
en inblick i binas liv. 

Jag ser fram emot att få träffa detta årets ungdomar och få visa och berätta om 
bina. 

 

/Karin Bryngelfrid 

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 Söndagen den 27 oktober kl.10.00 på Mariagården. 
Då kommer vi även att demonstrera hur det går till att behandla bisamhällen 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 oxalsyra hemma hos dem när det passar. 
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Rapport från honungsbedömningskommittén 
2018 
 

Varje lokal biodlareförening är skyldig att organisera en bedömningskommitte 
för att tillgodose medlemmarnas möjlighet att få sin honung kontrollerad och 
bedömd och därmed få möjlighet att använda SBR Bioodlarnas etikett. 
Stenungsunds biodlareförening väljer varje år en bedömningskommitte som sam-
manträder 1 gång per år strax efter årsmötet. 

Honungsbedömningsreglementet uppdateras ofta och det gäller för kommittén att 
vara pålästa inför sammankomsten och så var de också detta år när bedömningen 
drog igång. 

Deltagarna träffades hemma hos Ann-Britt Carlsson som också är sammankal-
lande. De andra deltagarna är Gull-Britt Thoren och Jan-Åke Carlsson. 

De anonymt inkomna burkarna som skulle bedömas var år 2018 endast 6 styck-
en. Samtliga burkar som inkom blev godkända. Det är trevligt att se att det över-
lag är god kvalitet och konsistens på honungen i vårt område. För 2018 var det 
inte heller några problem med för höga vattenhalter i honungen till skillnad mot 
2017 där de flesta av de inlämnade proverna låg och ”nosade” på för hög vatten-
halt med risk för jäsning och underkännande av honungen. 

De flesta av de proverna som lämnades in var relativt ljusa till färgen. Inget av de 
inlämnade proverna bestod av nektar från honungsdagg eller bladhonung som jag 
vet att åtminstone tre odlare i de centrala delarna av Stenungsund fick. Jag hade 
tagit med en burk utanför provningen med den ”svarta” honung som vi fått från 
honungsdagg med största sannolikhet från lindar. Denna honung som hade en 
”kolasmak” skiljer sig från den traditionella honungssmaken – om man nu kan 
säga att det finns någon traditionell honungssmak, för som deltagare i en bedöm-
ningskommitte så inser man snart att det finns precis lika många olika smaker på 
honung som det finns honungsburkar. Det är oerhört intressant att det finns så 
många olika smaker och färg på honung beroende på var bina hämtar sin nektar. 

Diskussionerna runt honung och honungshantering, smak, konsistens och färg är 
alltid lika intressanta vid bedömningskommittens möten. Ann-Britt bjöd dessu-
tom på en alldeles utsökt morotsoppa (som jag hoppas hon kan ge receptet på 
kanske i denna tidning) och kvällen avslutades med några historier och glada 
skratt. Det roligaste är ändå att alla inlämnade prover blev godkända. 

 

Tre observatörer som naturligtvis också passade på att provsmaka honungen/ 
Gunnel, Pelle och Ivan 
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Morotssoppa 
4 porttioner: 

1 kg morötter 
1 st gul lök(ar) 
1 st vitlöksklyfta(or) 
1 msk smör 
1 st röd chili, urkärnad 
1 st salt 
0,5 dl vispgrädde 
2 tärning(ar) hönsbuljong, glutenfri 
1 l vatten 
peppar, färsk timjan 

 

Tillagning: 

1. Skala och skär morötterna i skivor. Kärna ur och finhacka chilin. Hacka lök 
och vitlök. 

2. Fräs lök mjuk i smör. Tillsätt morötter och chili. 

3. Salta och peppra. Fräs någon minut och tillsätt sedan vatten och buljongtär-
ningar. Koka 15 minuter eller tills de är mjuka. 

4. Häll i grädden och mixa soppan slät. Strö över timjan. Servera gärna en smör-
gås till soppan. 

https://www.tasteline.com/recept/morot/
https://www.tasteline.com/ingrediens/gul-lokar/
https://www.tasteline.com/ingrediens/vitloksklyftaor/
https://www.tasteline.com/ingrediens/smor/
https://www.tasteline.com/ingrediens/rod-chili/
https://www.tasteline.com/ingrediens/salt/
https://www.tasteline.com/ingrediens/vispgradde/
https://www.tasteline.com/ingrediens/honsbuljong/
https://www.tasteline.com/ingrediens/vatten/
https://www.tasteline.com/ingrediens/peppar/
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Jag säljer alla mina biodlar-grejor. 

Begagnat men fullt funktionsdugligt – allt för 5000 kr. 

 4-ramars rostfri honnungsslungare 

 Rostfri bänk (har jag använt vid avtäckning) 

 3 st plastkärl med avtappningskranar 

 Honungslossare 

 Refraktometer 

 6 st parningskupor (varav två med frigolitytterhus) 

 4 st varroainläg 

 12 st foderballonger 

 Div. silar 

 Rostfri omrörare 

 Div.ram-mtrl, tråd, trådspännare, kupkniv, 
avtäckningsgafflar 

 3 st ytterhus (med plats för 2 +2 +1 samhällen) 

Och ej med på bild: över 100 st LN-ramar, ca 10 st LN-lådor (att använda både 
som yngelrum och skattlådor i ytterhusen), rökpust, spärrgaller, täckbrädor, bott-
nar, kläckningsburar, omlarvningsnål m.m., m.m. 

Mats Karlsson, 0303778430 eller 0702870417, e-post: 
mats.karlsson205mail.com 

Drottningar, äggläggande Ligustica 

Avläggare och hela bisamhällen.  
Säljes i mån av tillgång.  

Kupmaterial (Nytt o Begagnat) 
Tillverkning efter önskemål. 

Sven-Olof Nilsson 0708-646562 
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Kenny Bergander använder honung i kaffet. Den här vanan fick Kenny 1982 då 
han var i Kanada och arbetade på en gård där ägaren drack kaffe med honung. 
Nu vill Kenny passa på och tipsa andra om hur gott det är med honung i kaffet. 
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Besiktning av bin vid lån av honungsslunga 
och dylikt 
Text: Sven-Olof Nilsson 

Föreningen har en slunga som du kan få hyra. För att inte sprida smitta måste 
dina bin vara besiktigade innan den används. För att besiktningen skall kunna 
utföras måste det finnas täckt yngel i dina bisamhällen. Därför måste du vara 
ute i god tid när hösten närmar sig. 

Ett godkänt tillstånd, efter gjord besiktning, brukar gälla i c:a 4 veckor. Därefter 
måste en ny besiktning göras, om man ska låna slungan eller flytta honungsramar 
m.m. över församlingsgränserna. Det gäller att inte vara för sent ute på hösten 
eftersom det då är stor risk för att drottningen har slutat att lägga ägg. Då kan 
ingen besiktning göras. 

Man måste även göra en besiktning om man tar med sig sina honungsramar och 
åker till någon annan och slungar dem. 

Varför är då detta så viktigt? Ingen vill väl vara den som bidragit till att sprida 
smitta? Detta är det lag på att man inte får göra. Man kan drabbas ändå tyvärr, 
men då har du gjort allt du kan för undvika smitta. 

Kontakta aktuell Bitillsynsman (se sid 2) och begär besiktning. Detta är kostnads-
fritt för dig. 

Även om du inte flyttar över någon församlingsgräns bör du ändå alltid besiktiga 
dina bin när du ska använda slunga, perforator, press m.m. som också används av 
andra. 

Självklart gör du NOGA RENT SLUNGAN innan du återlämnar den-
samma! 

Honungsslunga 

Föreningen har en 4-ramars eldriven honungs-
slunga till uthyrning. Det kostar 250 kr att hyra 
slungan i två dygn. Vill du ha den längre kostar det 
125 kr extra per dygn. 

Priset gället om du är medlem i Stenungsunds biod-
lareförening. 

Betalningen sätts in på föreningens pg 691836-1 
alternativt swishas till 123 275 40 59. 

Slungan finns i Spekeröd, hemma hos Pär Mollberg 
tel. 0703-69 58 07 
e-post: par.mollberg@stenungsundsbi.se 
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Ny bitillsynsman, Bengt Johansson 

Sommaren 2018 blev Bengt ny besiktningsman för Norum, Spekeröd/Jörlanda 
och Ucklum. Bengt är en erfaren biodlare som startade med biodling tidigt. Re-
dan som 10-åring var han med sin farfar, som också var biodlare. Först var det 
mest för att hjälpa till med allt material som behövs i en bigård men så små-
ningom fick han sina egna bisamhällen. Även Bengts pappa var biodlare så man 
kan verkligen säga att det har gått i släkten. Särskilt som även Bengts barn nu-
mera har bin. 

Kontaktuppgifterna till Bengt finns här nedanför. 

Bitillsynsmän i vårt område: 

Norum, Spekeröd/Jörlanda, Ucklum 
Bengt Johansson 0303-77 12 97, 0730-30 65 00 
 bengt0303771297@telia.com 
Ödsmål 
Sven-Göran Allansson, 0303-828 82, sven-goran@telia.com 

Biodlarnas 4 viktigaste regler 
 

Som biodare ska du: 

 anmäla till länsstyrelsen var dina bisam-
hällen är uppställda 

 anmäla till tillsynsman eller länsstyrelse 
om du misstänker att dina bin är sjuka 

 förvara vax, honung och begagnad utrust-
ning så att bin inte kommer åt det 

 be om tillstånd från tillsynsman om du 
vill flytta bin, vax, bikupor med mera ut 
från ett område som är förklarat som 
smittat eller misstänkt för smitta. 

 

Nya föreskrifter 

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter för kontroll av ameri-
kansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster. I skrivandets stund har inte 
bitillsynsmännen hunnit få utbildning i de nya föreskrifterna. Vår förhoppning är 
att bitillsynsman Bengt Johansson kan komma till bigården i sommar och infor-
mera om vad som gäller. För mer info se föreningens hemsida 
www.stenungsundsbi.se och http://www.lansstyrelsen.se/ 
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Stödmedlem? 

Om du vill bli stödmedlem i Stenungsunds biodlareförening sätt in 50 kr på 
föreningens plusgirokonto 691836-1. Ange att du vill bli stödmedlem för år 
2019 samt ditt namn och adress. Lämna även med telefonnummer och e-
postadress om du har. Då får du föreningens Biblad hem i brevlådan. 

Stödmedlem kan en person vara 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 förening. Även de som har 
slutat med biodling, och därför gått ur SBR, men som ändå vill veta vad som 
händer i Stenungsunds biodlareförening är välkomna som stödmedlem.ar. 

Om du har bin rekommenderar föreningen alltid att du ska vara medlem i 
SBR. 

Årsrapporten 

Alla föreningens medlemmar ska lämna in årsrapport. Även du som är familje-
medlem. Senast den 31 oktober vill styrelsen ha in årsrapporterna. Blanketten 
finns i septembernumret av Bitidningen. Sänd rapporten till: 

Sture Stenfeldt  
Norra Hog 115 
444 97 Svenshögen 
sturestenfeldt@msn.com 
070-340 74 40  

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 samt är närva-
rande på årsmötet. 

Bidrottningvinnare vid årsmötet 2018 blev: 

 Thomas Bryngelfrid 

 Victoria Svensson 

 Ingemar Karlsson 

callto:+46703407440
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Kurser m.m. 
Göteborgs och Bohus läns biodlaredistrikt anordnar div aktiviteter under året. 
Bland annat ett sommarmöte i början av Juli och en biodlardag i oktober Dessa 
brukar vara mycket givande. Tyvärr finns inga datum spikade vid detta Biblads 
tryckning. Gå istället in på deras hemsida bidistrikt-gob.se/ för information om 
kommande arrangemang. 

För aktuella kurser som anordnas av Länsstyrelsen se deras webbsida 
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland och sök på biodling och/eller 
kompetensutveckling 

Redaktörer för Bibladet 2019 

Anette Swahn, anette.swahn@gmail.com 

Ann-Britt Carlsson, ann-britt@carlssonsbi.se 

Bibladet har producerats i samarbete med Vuxenskolan 

mailto:anette.swahn@gmail.com

