
   Bönemåla 22.03.31 

 

Hej alla medlemmar och biodlare i Hästriket! 

 
Medlemsläget 
Medlemsläget vid dags dato är 131medlemmar i Hästriket. Register rensas 1/4 från ej betalande -22. 
   
Utbildning 
Föreningen har under vintern och våren en nybörjarkurs och en fortsättningskurs steg 1 igång och 
som kommer att avslutas med bigårdsbesök i maj. 
Drottningodlingskurs är planerad under försommaren och där finns platser kvar. 
Är du intresserad av att delta så anmäl ditt intresse till undertecknad så blir du kontaktad när vi 
startar upp. 
 
Medlemsmöte 28/2 – 28/3 
Vi har haft två medlemsmöten med intressant och spännande genomgång av Sandra Peeters och 
Sigrid De Wolf. De berättade och spånade om sin ett-åriga utbildning som yrkesbiodlare genom 
PowerPoint. Inte bara honung, förberedelser, biskötsel, ergonomi, små tips för att underlätta i jobbet 
som biodlare m.m. 
Bihälsa – biodlarens ansvar! ”Handbok i bihälsa! Kan laddas hem från biodlarnas hemsida. 
Genomgången blev inte helt genomförd men ändå till största delen. Något avsnitt kvar till 
kommande möte i mars.  
Håkan Albrektsson, Österlen, var huvudtalare vid medlemsmötet i mars. Han pratade biodling ut sitt 
perspektiv i Skåne. Pollineringsuppdrag, honung och drottningodling. 
Håkan är en duktig drottning odlare och vi i Hästriket kommer att göra ett samköp av drottningar för 
dem som önskar köpa. Det är friparade drottningar i hans bigårdar på Österlen.  
Priset är 600 kr/st inkl. moms och frakt, jag hämtar dessa vecka 25 eller 26. 
Vill du beställa så skicka ett mail till undertecknad snarast och meddela hur många som du önskar 
köpa. 
Ett arrangemang som genomfördes tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.  
Efter fikat intervjuades med Valter Sandberg, Kvarnamåla, om delar av sitt liv som biodlare av Ola 
Sjösten höll i taktpinnen. 
Kvällen avslutas med Bihälsa Thomas Nolin visade på olika preparat och möjligheter att behandla 
kolla varroatryck i bisamhällen. 
Varje möte har avslutats med lotteri och fina vinster som man kan behöva som biodlare. 

 
Sommarmöte, Pingstdagen 5/6 
Styrelsen har beslutat om en ändring av dagen för sommarmötet, vilket ska hållas hos Synnöve & Ola 
Sjösten, Sandsbo, Väckelsång. (På gränsen till Uråsa.) 
Ingen föreläsare bokas då lokaliteterna förmodat blir i tält. Dagplanering; Gör 5 avläggare av 1 
samhälle. Korvgrillning, Tipspromenad, Lotteri. Inträde 100 kr inkl. lott.  
Ev. övrig lottförsäljning. Särskild inbjudan kommer att skickas ut. 
 
Honungsbedömningskomittén - sammankallande 
P. Möller har avsagt sig sitt uppdrag som sammankallande i kommittén. 



Efter konsultation med SBR:s kansli och i samråd med kommitténs ledamöter utser styrelsen Kennert 
Karlsson, Veramåla, Tingsryd, vald som Kvalitetsansvarig i föreningen och som sedan tidigare också 
varit sammankallande, åter blir sammankallande i föreningens Honungsbedömningskommitté.  
Alla som ännu inte hämtat sina bedömda burkar sedan förra hösten kan med fördel kontakta Kennert 
070-845 60 59 för avhämtning av protokoll och honungsburk. 
Styrelsen återkommer om vilken fast dag som honungsbedömning kommer att ske under sommaren 
-22, men om någon absolut måste få honung bedömd vid annan tid får ni kontakta Kennert. 
 
Studiebesök – Älghults Biodlarmuseum 
Diskuterades studiebesök i Biodlarmuseét i Älghult med tillkommande aktivitet.  
Tidpunkt föreslås en lördag med prioriteringsordning 1:a - 30/7, 2:a - 23/7, 3:e - 6/8. Tomas Lund får 
fortsatt förtroende att jobba vidare utifrån nämnda datum. Vidare information om besöket meddelas 
framöver och inbjudan kommer. 
 
Temakvällar - bigårdsbesök 
Från styrelsens sida har vi tankar om praktiska bigårdsbesök några kvällar under vår och försommar. 
Vi tittar i några samhällen och talar om det vi ser under besöket sedan fikar vi av medhavd 
förplägnad och fortsätter diskutera. 
Vi vill gärna att ni medlemmar som vill delta anmäler detta och vilken kväll i veckan ni föredrar! Skriv 
snarast till undertecknad och meddela ert intresse! 
 
Biodlarnas Länsförbund Kronoberg 
SV:s kurs ”Friskare bin” 27 april 2022 kl 18.30 - Inledande träff via Zoom 
8 maj 2022 kl 14.00-17.45, Bigårdsträff 1 
21 augusti 2022 kl 09.00-12.45, Bigårdsträff 2 
https://kronoberg.biodlarna.se/friskare-bin-bihalsa-i-bigarden/ 

 
Biets dag 20 maj och Honungens dag 20 augusti 
Styrelsen har idag inte några bokade aktiviteter men det kan ändå vara bra och känna till! 
 
Visningskupa – Väckelsång och Rävemåla 
Vid Hembygdsgården i Väckelsång och Rävemåla kan man under sommaren göra ett besök vid 
visningskupan och ta med vänner och bekanta på runda i parkerna. 
 
Bigårdsskyltar 
Finns det ett intresse för bigårdsskyltar, typ dem som togs fram för några år sedan.  
Priset har fördubblats sedan 2019 och kostar idag 110 kr/st inkl. moms vid gemensam beställning av 
50 st, vid sambeställning av 100 st är priset 99 kr/st inkl. moms. Man skriver själv sitt namn med 
vattenfast tusch. Beställ före den 10 april. 
 
Hästrikets styrelse är planerat till den 24 april och då bör vi ha tillgång till alla era önskemål. 
 
Faddersystem – titta in på föreningens hemsida och ta del av vilka personer som är behjälpliga om 
det finns frågor och funderingar som ni som medlem behöver hjälp med eller råd till lösning. 
https://kronoberg.biodlarna.se/foreningar/ 
 
Till sist vill vi från styrelsen önska er alla 
en fin och honungsrik sommar! 
 
Thomas i Bönemåla 
Ordförande, 070-6761101 

https://kronoberg.biodlarna.se/friskare-bin-bihalsa-i-bigarden/
https://kronoberg.biodlarna.se/foreningar/

