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OrdförandenÊharÊordet
NyttÊårÊnyaÊmöjligheter!
Här kommer lite om året som varit, läget nu, tankar och funderingar och till sist
några ord om mig själv. 😊

Vi har ett par år av pandemi bakom oss och tyvärr är det nu väldigt oroligt ute i
världen på grund av den i skrivande stund pågående konflikten i Ukraina. Det
som händer där är hemskt och ofattbart. Tänk att vi människor kan vara så rent ut
sagt korkade att vi till varje pris ska ta kål på varandra. Det finns mycket att lära
sig om man tittar på hur t.ex. bina bygger upp sina samhällen. Tänk att en insekt
kan ha större självbevarelsedrift än vad vi har. Vi kan bara hoppas och tro på att
det stabiliseras snart.

Nu är våren på väg och våra bin har varit ute och gjort sina rensflyg. I dessa tider
är det skönt att något är som det alltid varit. Skönt att ha något att se framemot,
våra bin och vår gemenskap med andra som på ett eller annat sätt delar vårt intresse.
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Biodling, biodling är så mycket mer än att ”bara” föda upp bin. Det är så mycket
mer än att få fram honung. Det är så mycket mer än pollinering av växter. Det är
kunskapsutbyte, gemenskap, nya vänner, generationsöverskridande, att hjälpa
varandra och en ingång till en förståelse för naturen och för hur allt hänger ihop
och då är detta bara en liten del av vad biodling är. Vad är biodling för dig?
Nu hoppas vi på att kunna ses och utbyta tankar och idéer, hjälpa varandra med
goda råd och tillsammans skapa den klubb och verksamhet vi vill ha. För att det
ska bli så bra som möjligt är det viktigt att dela med sig av de idéer man går och
grunnar på. Inget är för tokigt, för litet eller för stort. Allt kan inte genomföras
men mycket går. Så kom med förslag på hur vi ska komma framåt.
Träffarna på Mariagården är viktiga på så många sätt, inte bara för att prata bin
utan även för att knyta nya kontakter och så är det ju så himla mysigt att fika
ihop! Tänk på att alla är välkomna, ta med kompisar och övriga familjemedlemmar. Vem vet dom kanske också upptäcker tjusningen med bin.
Fjärrvärmebina, bina i den orange kupan fick flytta till Finkenborg (vår gamla
bigård) då dom inte kunde uppföra sig. Dom startade biåret med att vara rara och
trevliga men sedan så gick dom över till att bli riktigt otrevliga. Pär Mollberg och
jag åkte ner till Mariagården en kväll och packade ihop dom. Jösses vilka surisar!
När vi satt dom på plats vid gamla bigården och skulle öppna upp för dom så var
det bättre fly än illa fäkta. Pär fick några stick. Kändes skönt att dom kom bort
från Mariagården där det rör sig en hel del folk.

Året som var, var ett galet år. Bina svärmade högt och lågt. Mina bin här hemma
i trädgården svärmade tre gånger på fyra dagar (vad jag vet). Och då hade jag
varit och tittat till dom, sett till att dom hade plats. Men uppenbarligen var dom
inte nöjda. Fick inte tag i någon av svärmarna. Mina bigårdar gick från att innehålla 10 samhällen på våren till att mitt i sommaren vara 19 st. Efter att slagit
ihop några så slutade det med att jag invintrade 16. Kände en stund där att ”jösses
hur ska detta gå”.
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Beslutade mig ganska tidigt för att ta bort drottninggallret för att ge drottningen
mer plats och mig mer tid. 😊. Kommer göra så i år igen. Gallret sätter jag tillbaka när risken för svärmning har minskat.
Jag som skriver är Karin Bryngelfrid. Har i många år varit medlem i styrelsen
och är sedan i november förra året ordförande för klubben. Började med bin
2015 efter att gått på kurs för Sven-Olof Nilsson. Det var sonen som ville börja
med bin och på den vägen är det. Nu är jag fast, beroende av bin och känner mig
ödmjuk inför att ju mer man lär sig ju mer inser man hur lite man kan. En av de
bästa och roligaste sakerna med bina är en flicka på 10 år som jag är mentor till.
Ja, än så länge, men snart får hon bli min mentor i stället. Hon är helt otrolig, tar
reda på en massa på egen hand och har en naturlig fallenhet för alla slags djur.
Hoppas att få se många av er på Mariagården.
Nytt år, nya möjligheter!
Karin Bryngelfrid

Oxalsyra,ÊGRATISÊtillÊföreningensÊ
medlemmar!
För att främja Varroabekämpningen i medlemmarnas bisamhällen har styrelsen
beslutat att oxalsyra/oxalsyrelösning ska delas ut till våra medlemmar kostnadsfritt. Det kommer att ske LördagÊdenÊ26ÊnovemberÊkl.12.00Êpå 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 Karin Bryngelfrid, föreningens ordförande.
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BigårdenÊfortsätterÊattÊvaraÊpåÊMariagården
TräffarnaÊiÊbigårdenÊkommerÊvaraÊvarjeÊonsdagÊklockanÊ18:00!Ê
Dock finns några undantag så håll utkik i kalendariet och på Facebook och i era mailboxar
På träffarna måste samhällena som föreningen har ses till och skötas. Detta är extra viktigt nu när vi är på Mariagården där allmänheten följer vad vi gör. Vi uppmanar alla som
kommer till våra möten att ha med sig skyddskläder.
KomÊihågÊvidÊträffarna:
· 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.
· Stå ej framför flustren när kuporna gås igenom. Det stör bina!!
· Fyll i ”loggkortet” som ligger i kupan.
· Ta hand om nya medlemmar/besökare.
· Anteckna och diskutera dagens ämne. Registrera de medlemmar som deltagit 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.
Adressen till Mariagården är Mariavägen 1, Stenungsund

/Styrelsen

Vecka
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Dag

Ansvarig

14

Ons 6 April

Ellika Malmkvist

16

Lör 23 April, kl.12:00 Styrelsen

18
19
20

Ons 4 Maj
Ons 11 Maj
Ons 18 Maj

Karin Bryngelfrid
Ellika Malmkvist
Anders Antonsson

Verksamhet
Föreläsning bihälsa, Björn Dahlbäck,
Zoom
Uppstart Mariagården. Tårtkalas.
Varroakontroll
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel

Vecka
21

Dag

Ansvarig

Verksamhet

Fredrik Olsson

22
23
24
25
26

Ons 25 Maj
Fre 27 Maj, d i
meddelas senare
Ons 1 Juni
Ons 8 Juni
Ons 15 Juni
Ons 22 Juni
Ons 29 Juni

27

Ons 6 Juli

Fredrik Olsson

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ons 13 Juli
Ons 20 Juli
Ons 27 Juli
Ons 3 Aug
Ons 10 Aug
Ons 17 Aug
Ons 24 Aug
Ons 31 Aug
Ons 7 Sept
Lör 10 Sept, d
meddelas senare

Tord Glans
Karin Bryngelfrid
Ellika Malmkvist
Fredrik Olsson
S g Grundberg
Anders Antonsson
Karin Bryngelfrid
Ellika Malmkvist
Fredrik Olsson

Biskötsel
Växtbytardag / Vårens dag på
Mariagården
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel, inlämning av honung för
bedömning
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel
Biskötsel

Styrelsen

Skördemarknad, Mariagårdens dag

21

36
37
38
40
41

43
44
45
47

Styrelsen
S g Grundberg
Tord Glans
Karin Bryngelfrid
Anders Antonsson
Ellika Malmkvist

Invintring första hinken, ska ning,
slungning på Mariagården
Ons 21 Sept
Andra hinken
Ons 5 Okt
Ta bort hink och stoppa om bina
Inlämning av ramar och vaxavfall,
Mån 10—Fre 14 okt Ann-Bri och Pelle OBS, alla kollin måste vara bitäta
när de lämnas in.
Tor 27 Okt
Styrelsen
Sista inlämningsdag årsrapport
Nov, d meddelas
Styrelsen
Julmarknad vid Mariagården
senare
Årsmöte, inlämning av honung för
Tor 10 Nov, kl.19:00 Styrelsen
bedömning
Ons 14 Sept

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen

Lör 26 Nov, kl.12:00 Styrelsen

Oxalsyradag, varroabekämpning,
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FörändringarÊiÊprogrammetÊkanÊske!Ê
FörÊsenasteÊinformationÊseÊvårÊhemsida:

www.stenungsundsbi.se
ellerÊFacebookÊsidan
Kontakta Jeanette Vahlenberg på telefon 070-645 56 07 eller via e-post
jeanette.vahlenberg@sgmail.com om du har kommentarer till vad som står på
hemsidan eller om du har något du vill publicera.
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NybörjarkurserÊförÊalla!
Om du är intresserad av 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

KursÊiÊdrottningodling!
Vi kommer att starta en studiecirkel för drottningodling i föreningens regi. Mer
information kommer i ett separat utskick. Välkomna, nybörjare som vana drottningodlare, att anmäla er i utskicket.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Länsstyrelsen anordnar även kurser i biodling m.m. För aktuella kurser gå in på
deras webbsida http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland och sök på biodling
och/eller kompetensutveckling

Pressäpple
Ett ersättningsrecept för klassikern pressgurka som passar bra till alla rätter där
pressgurka används men också till stekt makrill såväl som till grillat. När säsongen för färsk gurka är över så är äpplen
en bra
ersättare.
½ dl flytande honung
2 msk ättiksprit 12%
1 ½ dl vatten
2 äpplen
2 msk finhackad persilja
(salt o vitpeppar efter tycke och smak)
Vispa ihop honung, ättika, vatten (salt och peppar) tills honungen löser sig i ättikan. Skiva äpplena tunt. Häll lagen över äpplena och vänd försiktigt ner finhackad persilja.
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VerksamhetsberättelseÊ2020/21
Årsmötet i november 2020 var tänkt att hållas i Ödsmåls bygdegård, där det var
mer plats än i Humlebråten där vi brukar vara, och lättare att hålla avstånd. Under
rådande Covid-19-pandemi ändrades restriktionerna löpande och det var svårt att
veta hur restriktionerna skulle tolkas för att inte bryta mot någon regel, styrelsen
tog till slut med kort varsel beslutet att ställa in det fysiska årsmötet och det genomfördes i stället via Zoom.
I slutet av oktober hade vi Oxalsyradag där alla medlemmar fick hämta färdigblandad oxalsyralösning för varroabehandling av alla bisamhällen. Då det numera ofta är för varmt i oktober för oxalsyrabehandling togs beslut om att flytta
fram oxalsyradagen kommande år. Föreningens bimaterial rengjordes även denna
dag för att våra bin ska ha hälsosamma bibostäder. Nya och gamla biodlare
kunde hjälpa till och ta del av hur det går till.
Två välbesökta medlemsmöten genomfördes digitalt via Zoom, ett i januari och
ett i februari.
Alla föreningens bisamhällen överlevde vintern. Samhällena har utvecklats överlag väl och efter sammanslagning har vi nu invintrat tre starka samhällen.

Fjärrvärmebina blev under sensommaren plötsligt ilska och fick tillfälligt flyttas
till Finkenborg. De kom tillbaka till Mariagården men fick flytta igen efter invintringen då de inte hade lugnat sig tillräckligt.
Vi har fått ytterligare en företagskupa, Actemium sponsrar ett av samhällena i
föreningsbigården.
Veckoträffarna på bigården återupptogs efter förra sommarens pandemiuppehåll
och har oftast varit välbesökta av medlemmarna. Biodlingens samtliga arbetsmoment har praktiserats och det har pratats bin och utbytts erfarenheter. Varroakontroller har gjorts vid upprepade tillfällen med nedfallskontroll och florsockermetoden. Drönarutskärning har skett löpande. I princip inga kvalster har hittats i år.
Bibladskommittén har gjort ett gediget arbete med att färdigställa årets upplaga
av bibladet.
Honungsbedömningskommittén har haft honungsbedömning vid två tillfällen för
att leva upp till de nya bedömningsreglerna där man nu även får bedöma
nyslungad, flytande honung.
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Bigårdsansvariga har hållit ordning på Finkenborg och runt bikuporna på Mariagården.
I maj hade vi växtbytardag.
Ann-Britt Carlsson har hållit en mycket uppskattad drottningodlingskurs med 8
deltagare.
Karin Bryngelfrid och Fredrik Olsson har varit svärmfångare för Biodlarnas
svärmtelefon.

Två svärmar har gått från Mariagårdens samhällen, varav en fångades in.
Ett samarrangemang med Mariagården har genomförts, övriga arrangemang som
Mariagården planerat blev inställda pga. pandemin. Pär Mollberg och Anders
Antonsson deltog för föreningens räkning i Mariagårdens dag med visningskupa
och försäljning av föreningens honung.
Slungning av föreningens honung har gjorts vid två tillfällen.
Efter beslut på förra årsmötet har en perforator köpts in för föreningens medlemmar att hyra när det blir dags att slunga ljunghonung.
Slutligen lite nyckeltal. Medlemsantalet i föreningen är 92 medlemmar, 14 nya
har tillkommit
under året och 9 har avslutat sitt medlemskap.
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TänkteÊdelaÊmedÊmigÊomÊminÊförstaÊsvärmÊsomÊ
nyblivenÊbiägare.
Söndagen den 6e juni 2021 var en solig och varm dag och jag satt i solen inte så
långt från mina bi.
Dagarna innan hade jag kollat i kupan och observerat drottningceller och hört
svagt tjutande ljud från kupan.
Som ny och oerfaren tänkte jag inte så mycket mer på detta. Bina svärmar ju inte
förrän vid midsommar….
I efterhand har jag hört att dessa ljud talar om att svärmningen är nära.

Just denna söndagen var det perfekt svärmväder nu såhär i efterhand. Över 20
grader och sol.
Klockan var ganska exakt 13.00 när min närmaste granne ringde och sa att det
var fullt av bi i luften precis ovanför hans skorsten.
Nu var goda råd dyra. På med kläder sedan full fart mot grannen. Nu kom jag
ihåg från när jag var liten och pappa hade bi att man skall fånga bina i något.
Väl på plats utan redskap att ta bina i så gick jag upp på taket för att titta. Alla
satt uppe på skorstenen. Detta blir lätt, fort hem och hämta borste, spann och
kupa att fånga in dom i.
Åter på plats hos grannen då var alla bi en meter ner i skorstenen. Hur löser man
nu detta jo givetvis rökar vi upp dom ur skorstenen. Det var 4 rökrör i skorstenen
och givetvis satt bina i det rör som inte användes.
Nu tog idéerna slut. Vet inte riktigt hur jag fick tag på Ann-Britt som föreslog att
sätta en kupa med ramar varav några med honung i på skorstenen. Detta kunde
vara ett möjligt sätt att locka in dom i kupan som borde vara en bättre bostad än
en sotig skorsten. Men det var inte alls säkert att det skulle fungera sa Ann-Britt.
När väl kupan var på plats och surrad var det bara att vänta.
Efter ca 40 minuter var alla bina i luften igen och ganska snart inne i kupan. Vid
10-11 tiden på kvällen tog jag ner kupan och flyttade hem den, jätteglad över att
ha lyckats. Fast utan bra råd från Ann-Britt hade nog ödet för bina varit ett annat.
Nu står det två samhällen här hos mig och jag ser fram mot en ny säsong.
Mvh Joakim Pettersson
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ViÊminnsÊAnetteÊSwahn
Anette satt i föreningens styrelse i fem år. Hon blev invald som suppleant 2011. Året
därpå klev hon upp på ordförandeposten, en post hon behöll till och med 2015.
Några axplock från hennes tid som ordförande:
·

Föreningen gjorde en biresa till LP´s
biodling i Torstensbyn, Säffle.

·

Ett arrendeavtal för bigården på Finkenborg skrevs med Arne Mårtensson
som äger marken.

·

Vår förening blev vald till Årets förening i Stenungsund och fick kommunens föreningspris på 20 000 kr.

På årsmötet 2016 valdes hon till valberedare.
Den posten behöll Anette fram till årsmötet
2022 då årets styrelse valdes. Hon var även
engagerad i bihälsa med oxalsyrautdelning
till medlemmar i föreningen, drottningodling, honungsbedömning och Bibladet. Förra
årets Biblad (2021) satte Anette ihop. Det
var tänkt att hon skulle gjort det i år också
men så blev det inte…….
Anette var en glad, positiv och omtänksam person som älskade att vara ute i naturen.
Förutom biodlare var hon jägare, fiskare och gillade att påta i sin trädgård. 2021 beslöt
hon sig därför att gå i pension, 63 år gammal, för att hinna lägga mer tid på sina fritidsintressen. Hon ville få några goa år utan att behöva dra iväg till jobbet varenda vardag. Som
den naturälskare hon var ville hon gärna ut och vandra.
Som pensionär planerade hon vandringar där hon fick med sig Pelle och mig. Vi hann gå
några turer runt Ucklum, Pilgrimsleden mellan Sankt Olofs källa i Källseröd (nära Torskogs slott) och Västerlanda kyrka. I april 2021 gick vi en runda från Bjurhålt mot Bottenstugan över till Bohusleden och tillbaka till Bjurhålt, en tur på ca 14 km. Veckan efter
började hennes hälsoproblem.
Anettes sista hälsning till oss alla; Var rädda om varandra och se till att njuta av livet så
länge ni kan!
Söndagen den 13 februari somnade Anette in!
Älskad - saknad!
Vid pennan Ann-Britt Carlsson
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FångaÊsvärmar
När våren 2021 äntligen kom, kunde jag konstatera att mina vinterförluster var 100%.
Tyvärr hade båda mina kupor dött under vintern.
Vad gör jag nu?
Jag började med att leta efter nya samhällen att köpa, men det var inte så lätt, efter
många samtal lyckades jag till slut få köpa ett samhälle.
Men med ett samhälle är man ju rätt begränsad, mina planer för 2021 var ju att närma
mig 10 samhällen. Och att köpa färdiga samhällen är kostsamt.
Efter mycket funderande och letande snubblade jag över video på Youtube som fångade
svärmar med hjälp av gamla hinkar.
Sagt och gjort, jag letade upp några gamla hinkar som jag bryggt vin i tidigare.
Jag började med att borra ett 35 mm hål i övre delen av
hinken, sedan smälte jag lite gammalt vax, från en gammal yngelkaka, och penslade insidan på hinken, och
runt hålet på utsidan.
Sen borrade jag några 5 mm hål i botten för dränering.
Jag köpte citrongräsolja på hälsokostaffären, som jag
droppade på en bomullstuss,
Ca: 4-5 droppar, och lade dessa i en liten plastpåse, jag
förslöt påsen, och tejpade fast den på insidan av hinken.
Citrongräsoljan funkar som lockbete för bisvärmar.
Jag letade upp några lämpliga träd att hänga mina
svärmfällor i, fällorna ska gärna hängas i ett skogsbryn
och ca: 2–5 meter upp på trädet.
Jag hängde upp 4 st svärmfällor den 22 maj.
Och redan efter några dagar märkte jag att scoutbin
började kolla in fällorna.
Den 2 juni fick jag min första svärm i en av hinkarna,
och den 4 juni fångade jag ytterligare en svärm i en av
de andra hinkarna.
Det är viktigt att kolla svärmfällorna dagligen, eftersom
bina snabbt bygger vaxkakor i hinken, och då blir det
svårare att tillsätta bina i sina nya kupor.
Jag tycker det var ganska enkelt, snabbt och billigt, att tillverka dessa svärmfällor.
Detta kan även vara ett bra sätt att fånga sina egna bin på, om man missar en svärmcell i
sitt samhälle.
Länk till videon jag följde: https://youtu.be/axZc_dUn8q0
Eller sök på YouTube efter: How to make a swarm trap
(Cheap and Easy)
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Enligt Jordbruksverket får du använda svärmfällor under perioden 15 maj-31 juli.
Du ska anmäla det till bitillsynsmannen, och kupan ska vara märkt med namn, adress och
telefonnr.
The best things in life are free
Fredrik Olsson

www.imek.se

Stödmedlem?
Om du vill bli stödmedlem i Stenungsunds biodlareförening sätt in 50ÊkrÊpå
föreningens plusgirokontoÊ691836-1. Ange att du vill bli stödmedlem för år
2020 samt ditt namn och adress. Lämna även med telefonnummer och epostadress 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.
OmÊduÊharÊbinÊrekommenderarÊföreningenÊalltidÊattÊduÊskaÊvaraÊmedlemÊiÊ
SBR.
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LiteÊinfoÊfrånÊGöteborgÊochÊBohuslänsÊbiodlardistrikt
Efter två pandemiår, som satt käppar i hjulet för vår verksamhet, är vi nu på gång
att starta upp fysiska möten mellan våra lokalföreningar igen. Det första sker den
26 mars på Stenungsbaden dit två förtroendevalda från var och en av distriktets
17 lokalföreningar har bjudits in. På programmet står bland annat att byta erfarenheter mellan föreningarna vad gäller aktiviteter för både nya och gamla medlemmar. Detta för att minska den idétorka som lätt smyger sig in när föreningarna ska planera sin verksamhet.
Vuxenskolan kommer att visa ett verktyg som är till för att användas vid överlämning av uppdrag – spridakunskap.se/ . Detta ger också ett bra underlag för att
se över roller och funktioner i föreningarna. Gå gärna in och kika på denna websida.
Nästa fysiska möte blir i GöteborgÊdenÊ21-22Êmaj där det kommer att hållas en
temahelg på ämnet pollination och biologisk mångfald i Trädgårdsföreningen,
Botaniska trädgården och Slottsskogens regi. De har bjudit in Göteborgs biodlarförening som medarrangör vilka har bett distriktet om hjälp. Den här helgen
kommer t.ex. Mats Niklasson, Ann-Charlotte Berntsson och Åslög Dahl, alla involverade i det INTERreg-projekt som jämför våra olika honungsbin att hålla var
sin föreläsning. När hela programmet är klart kommer distriktet att skicka ut det
till alla medlemmar via mejl.
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OnsdagenÊdenÊ8Êjuni planerar Sotenäs biodlarförening tillsammans med distriktet ett studiebesök på Väderöarna där Nordens Ark har en parningsstation
för nordiska bin. På Väderöarna kommer vi även att få en föreläsning om INTERreg-projektet där forskarna har lovat att släppa forskningsresultat för jämförelsen av de tre biunderarterna (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m.
ligustica) och hybridbiet Buckfast. Alla distriktets medlemmar kommer att få
inbjudan via mejl och kan anmäla sig till denna resa via en länk i samma mejl.
Årsmötet som planerades att bli vårt första fysiska möte på Stenungsbaden den 6
februari fick tyvärr flytta in i Zoom och hållas digitalt på grund av pandemin.
Eftersom inte fler än 100 personer får plats i vår version av Zoom kunde vi bara
bjuda in ombuden, styrelsen, valberedarna och revisorerna till årsmötet. Jag vet
att flera av er hade sett fram emot att vara med på Stenungsbaden den här dagen
men hoppas att vi får se er i Göteborg och/eller på Väderöarna i stället.
Ta gärna en titt på distriktets hemsida emellanåt, https://goteborgbohuslan.biodlarna.se/ Man vet aldrig, det kan dyka upp fler aktiviteter under
året.
Om du har förslag på aktiviteter som skulle vara något för distriktet, hör gärna av
dig till mig via epost, ann-britt@carlssonsbi.se eller ring 0736-849335.
Med önskan om många trevliga möten biodlare emellan

/Ann-Britt Carlsson, ordförande Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt
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EnÊgångÊfångadeÊjagÊenÊsvärmÊtvåÊgånger….
På midsommarafton efter de första snapsarna ringde telefonen. Det var en man i
Ödsmål som hade en svärm i sin granhäck.
Vi bestämde att jag skulle komma på morgonen därpå och hoppades att svärmen
skulle sitta kvar.
Nåväl ringde på morgonen för att kontrollera att svärmen fanns där den skulle. Hade läst någonstans att
om man satte en ram med yngel i kupan så skulle
svärmen stanna kvar, för dom överger ju inte barnen.
Så jag tog med en ram yngel och en ram med honung.
Packade bilen och gav mig av.
Väl framme så visade de mig vart bina satt. Oj då,
den satt ett par meter upp, så det blev stege. Familjerna som var i huset var otroligt hjälpsamma och nyfikna på bin. Så jag fick en massa hjälp och biprat.
Dom tog fram stege och var handräckare. Det hör till
saken att jag har lite svårt för höjder och man är ju
allt annat än smidig när man iförd full skyddsutrustning klättrar upp för en stege i en häck……. Höll i
häcken och stegen samtidigt.
Sedan skulle man på nått sätt skaka ner svärmen i en
låda. Hade med mig en sprejflaska med vatten och så hjälpte en av killarna med
att få upp en låda med tillhörande lock. Så jag sprejade och skakade, tyckte faktiskt att jag såg drottningen. Det var svårt att
spreja ner alla, men jag fick en sekatör och
lyckades på nått sätt knipsa av de grenar där det
satt flest bin och skaka ner dem i lådan.
Så då var det klart och jag och lådan tog oss
ner. Innan jag började med mitt uppdrag hade
jag förberett kupan en liten bit därifrån. Så nu
var det bara att hälla ner bina i kupan och allt
var frid och fröjd, hade jag tänkt mig i alla fall.
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Jag packade ihop och vi bestämde att jag skulle återkomma på kvällen.
Ca 20 min senare var jag hemma och telefonen ringde……. Hej du vet svärmen
du fångade, den har flugit iväg igen. Nu sitter den i en buske istället. Ok sa jag,
jag kommer med en gång. Men jag tar med en dräkt till om någon vill vara med
och fånga den igen. Och det var det.
Denna gång satt svärmen betydligt bättre. J Och nu var vi två, allt går mycket
lättare när man har ett par händer till. Även denna gång såg jag drottningen och
nu var jag 100 % säker på det. Kunde till och med visa henne. Så mycket lättare
det är att ta en svärm som sitter i knähöjd än att klättra på stege i vinglig granhäck.
Än en gång åkte jag hem för att senare på kvällen komma tillbaka för att hämta
kupa med svärm. Nu bor de hemma hos min svärmor. Snälla fina gula bin.
Att fånga en svärm är så roligt och lärorikt samt att man som denna gång får
möjlighet att dela med sig av det lilla man kan med andra. När det dessutom
finns möjlighet att låta någon vara med på äventyret så blir det ännu roligare.
// Karin Bryngelfrid
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BitillsynsmänÊiÊvårtÊområde:
Norum, Spekeröd/Jörlanda, Ucklum och Ödsmål
BengtÊJohanssonÊ
0303-77 12 97, 0730-30 65 00
bengtjohansson284@gmail.com

Fångad svärm på Mariagården. Dock kom drottningen inte med och efter en
stund flög svärmen igen mot industrierna
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LatmansÊrisgrynskaka
Alla älskare av risgrynsgröt kommer också att älska den här riskakan -inte bara
för att den är god men kanske mest för att den är så enkel att göra och att man
slipper passa och röra i gröten.
Smöra en ugnsfast form. Strö ut 1Ê½ÊdlÊ
grötris i formen och häll på 1ÊtskÊsalt.
Ringla över 1Ê½ÊmskÊflytandeÊhonung
lägg på 3ÊmskÊsmör i klickar och häll på
1ÊliterÊmjölk.
Ställ in formen i svag ugnsvärme ca 175
grader och grädda kakan ungefär 1 ¾
timma. Vid den svaga värmen sköter sig
kakan själv i ugnen. Gräddningen kan
påskyndas om man rör om i formen några
gånger under gräddningen. Avnjutes
ljummen, gärna med ett favoritsylt eller
saftsås.

Drottningar,ÊäggläggandeÊLigustica
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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HonungsslungaÊochÊPerforator
Föreningen har en 4-ramars eldriven honungsslunga
till uthyrning. Det kostar 250 kr att hyra slungan i
två dygn. Vill du ha den längre kostar det 125 kr extra per dygn. Föreningen har även en perforator som
också kan hyras för samma kostnad som slungan.
Priset gället om du är medlem i Stenungsunds biodlareförening.
Betalningen sätts in på föreningens pg 691836-1Êalternativt swishas till 123Ê275Ê40Ê59.

Slungan finns i Spekeröd, hemma hos Tord Glans
och Liliane Berndtsson tel. 070-719Ê01Ê05Ê
tord.glans@stenungsundsbi.se

Årsrapporten
Alla föreningens medlemmar ska lämna in årsrapport. Även du som är familjemedlem. Senast den 31ÊoktoberÊvill styrelsen ha in årsrapporterna. I år kommer
ett formulär skickas ut via mail där årsrapporten fylls i. Har ni inte möjlighet att
fylla i formuläret via datorn eller smarttelefon fungerar även blanketten som
finns i septembernumret av Bitidningen. Sänd rapporten till:
TordÊGlans
Groland 134
444 93 Spekeröd
tord.glans@stenungsundsbi.se
070-719 01 05

OBS!ÊDetÊärÊviktigtÊattÊrapportenÊkommerÊinÊiÊtid.
SomÊvanligtÊlottarÊvi,ÊvidÊårsmötet,ÊutÊbidrottningarÊblandÊdemÊsomÊharÊ
lämnatÊinÊrapportenÊiÊrättÊtidÊochÊsomÊharÊuppgettÊsittÊnamnÊsamtÊärÊnärvarandeÊpåÊårsmötet.
Bidrottningvinnare vid årsmötet 2021 blev:
· Eva Rindby
· Sven-Göran Allansson
· Ingemar Karlsson
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DrottningarÊochÊavläggareÊsäljes i mån av tillgång.

RamarÊochÊvaxavfallÊför rensning tas emot måndag 10 - fredag 14 oktober.
Tänk på att packaÊallaÊramarÊochÊvaxavfallÊBITÄTT.
Rensat 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:

MärkningenÊmåsteÊtålaÊvatten!!Ê
Ett tips är att skriva alla uppgifter enligt ovan på lappar som läggs i var sin plastficka som tejpas fast, en på varje kolli.
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