ÅRSPROGRAM
Årets färg är blå
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Gott nytt biodlarår alla biodlarvänner!
Vi tackar för förtroendet årsmötet gett oss att leda föreningens arbete det
kommande året. Vår tydliga ambition är att bidra till ett intressant år med olika
aktiviteter som gör att medlemskapet i föreningen upplevs som viktigt och
angeläget.
Det gångna biåret 2019 var ett knepigt år för många biodlare med höga men
varierande vinterförluster. Totalt visar medlemmarnas rapportering på
vinterförluster på i genomsnitt 27 procent. Flera biodlare förlorade alla sina
samhällen. Medelskörden var 20 kg per kupa. Inrapporteringen var låg under året.
Endast 19 biodlare har rapporterat om sin biodling 2018–19, vilket gör siffrorna
osäkra. Denna siffra strävar vi efter att öka väsentligt 2020.
Nu ser vi fram emot att det åter ska bli fart i kuporna och under tiden får
vi försöka att förkovra oss i biodlingens konster. Vi vill påminna om att förnya
era uppställningsplatser för bina till länsstyrelsen. Blankett och adress finns på vår
hemsida. http://norrtaljebiodlarna.se/
Föreningen hade vid årsmötet 2019 totalt 152 medlemmar, varav 117 anslutna till
SBR och 35 lokala medlemmar.
För att få köpa etiketter av SBR till dina honungsburkar skall din honung vara
bedömd och godkänd av honungsbedömningskommittén i föreningen.
Se mer om detta längre fram i programmet. Glöm inte att det också finns
föreningens egen etikett att inhandla i föreningslokalen.
Medlemskontakt kan ske på många sätt. Alla är mycket välkomna till
föreningslokalen i Långgarn på onsdagskvällar för lite ”bisnack”. Tala gärna om
för oss om det är något särskilt ämne du vill att vi tar upp.
Vi finns på plats på onsdagskvällar med början den 22 april till och med den 16
september kl.1800 till 1930.
Vi kommer i år att planera in vissa av dessa träffar som temakvällar och kan då
också utnyttja föreningens egen bigård.
Vår hemsida är www.norrtaljebiodlarna.se Där hittar du information om
föreningen och vad som är på gång. Här kan du också komma i kontakt med
styrelsen med frågor om biodling, önskemål på aktiviteter etc.
Styrelsen når du lätt via e-post – styrelsen@norrtaljebiodlarna.se eller telefon. Se
nedan för kontaktuppgifter.
SBR:s hemsida är www.biodlarna.se Distriktets hemsida når man via SBR.
För att belysa var dina bikupor är placerade kan du med fördel markera dina kupor
på www.biodlarkartan.se. Detta är ett utmärkt sätt att kolla var de närmaste
kuporna finns och vilken ras bina har i närheten.
Vårt bankgiro är 5958–6891. Dit betalar lokala medlemmar (som inte är med i
föreningen genom SBR) sin årsavgift på 200 kr.
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Med detta årsprogram inleder vi det nya verksamhetsåret 2020 och ser fram emot
många trevliga möten med våra medlemmar.
Styrelsen i Norrtäljeortens Biodlarförening.

Föreningens styrelse och funktionärer år 2020
Ordförande
Christer Nordh, Håknäsvägen 85, 760 21 Vätö, 070–6112253
Vice ordförande
Helena Wall, Samstorpsvägen 16, 760 15 Gräddö, 070–8796969
Kassör
Karl Soukup, Ekevägen 6, 762 93 Rö, 070–5959873
Sekreterare
Per Öhman, Bylehamnsvägen 4, 764 92 Väddö, 073–5973259
Övriga ledamöter
Jimmy Derneby, Hästhagsvägen 24, 762 98 Edsbro, 0708–732136
Roar Ersdal, Slånbärsvägen 8, 761 63 Norrtälje, 070–2203970
Robban Tranefalk, Ekebyvägen 61, 186 34 Vallentuna, 070–8330626
Ersättare
Pernilla Sollenhag Nilsson, Stora Bagghusvägen 116, 764 93 Väddö, 073–0527740
Tomas Jovanovic, Torsviksvägen 56, 181 34 Lidingö, 08-7663523 073-7387667
Revisorer
Svante Melchior, Billingevägen 15, 761 75 Norrtälje, 070–6848478
Therese Linusson, Billingevägen 35, 761 75 Norrtälje, 070–4231235
Valberedning
Bertil Karlsson (sammankallande), 0176–81755
Anita Englund, 0176–82254
Övriga ansvarsområden:
Bisjukdomar:
Tomas Jovanovic
Material/inköp, utbildning:
Roar Ersdal
Verksamhetsprogram/medlemskontakt/externa kontakter:
Christer Nordh
Webbplatsen/medlemsmatrikel:
Karl Soukup
Honungsbedömning:
Styrelsen
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Planerat program för år 2020
Öppet Hus i föreningens lokal i Långgarn kl. 1800–1930 på dessa onsdagar:
 22 och 29 april
 1, 8, 15, 22 och 29 juli
 6, 13, 20 och 27 maj
 5, 12, 19 och 26 augusti
 3, 10, 17 och 24 juni
 2, 9 och 16 september.
Vid dessa tillfällen kan du, som medlem i föreningen, även köpa och beställa
bimaterial som ramar, mellanväggar, kupor, glasburkar, bikläder mm. Roar Ersdal
tar hand om beställningar. Det är cirka 14 dagars leveranstid på varor som vi inte
har i lager. Kontant betalning eller swish nr. 123 379 50 69 gäller vid hämtning av
varor.
Vaxinlämning kan ske vid föreningslokalen i Långgarn lördagen den 15/2 13001500.
Att observera vid inlämning av vax:
 Förpackning med vikt över 20 kg kan ej mottagas av fabriken.
 Vaxet skall vara väl förpackat och märkt.
 Bifoga namn, adress, telefonnummer, rammått och antal kollin.
 Om du ej har använt kemisk behandling på dina bin så märk paketet
 “särbehandlas”.
 För så kallat gammalt rens (med kokonger) tar renseriet dubbel
rensningsavgift.
 Vaxet lämnas ut när föreningslokalen i Långgarn öppnar för säsongen
onsdag 22 april.
 Vaxsmältning i föreningens vaxkokeri i Långgarn kan utföras vid tider som
anslås senare i föreningslokalen och på föreningens hemsida.
Kurser i biodling: Under våren kommer vi att genomföra två nybörjarkurser med
kursstart 16 respektive 23 mars (fulltecknad) med ca. 10 deltagare 10 ggr. Pris
1200: - plus kostnad för materiel. Kursledare är Roar Ersdal rspektive är Sigmund
Keskitalo.
Drottningodlingskurs: Kursstart i maj/juni 5 ggr. Pris 800: - plus kostnad för
materiel, viss förkunskap som biodlare fordras. Kursledare är Roar Ersdal och
Tomas Jovanovic. Anmälan görs till ABF på tel. 0176-12950 eller på ABF
webbsida.
Planer finns på ytterligare kurser som vi återkommer om. Kom gärna med egna
förslag till styrelsen!
Temadag. Lördagen den 23 maj kl. 1000. I år träffas åter vi hos Helena Wall på
Samstorps gård på Gräddö. Vi bjuder på kaffe, allmän samvaro och diverse bisurr.
Ta med bidräkt!
Färdväg: Från Norrtälje, kör mot Kapellskär, kör 16 km, sväng vänster på Östra Gillbergavägen, kör 4,2
km, sväng vänster på Samstorpsvägen, kör 70 m, sväng höger på Samstorpsvägen, kör 350 m.
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Årsmöte. Lördagen den 14 november kl. 1000–1200 i Rödakorsgården i Norrtälje.
Efter årsmötesförhandlingen utser vi tillsamman genom provsmakning
”föreningens godaste honung 2020”. Planera redan nu för att ta med en burk av din
skörd för att delta och utmana Roar som vann utmärkelsen 2019. Föreningen
bjuder på kaffe och smörgås.
Honungsbedömning. På onsdagarna i september kan honungsprov lämnas in för
bedömning. Provet skall vara i 700 eller 350 grams glasburk, som är godkänd av
SBR. Med det inlämnade provet skall följa ett bedömningskort samt ett adresserat
och frankerat kuvert för att sända svaret i. Bedömningskort finns att hämta på vår
hemsida eller i föreningslokalen. Onsdagen den 16 september stängs
föreningslokalen för säsongen. Det är då också sista dag för honungsinlämning.

Kalendarium för 2020
15 februari:
Vaxinlämning kl. 13-15.
16/23 mars:
Start för nybörjarkurs i biodling.
22 april – 16 sept.:
Öppet Hus i Långgarn på onsdagar
Lördagen den 23 maj: Temadag hos Helena.
Maj/Juni:
Drottningodlingskurs.
Onsdagen den 16 sept.: Sista dag för inlämning av honungsprov.
Lördagen den 14 nov.: Årsmöte

Detta är vår egen honungsetikett. Färgen är gul med svart text.
De medlemmar som fått årsprogrammet via vanlig post och som har e-postadress
ber vi att skicka e-postadressen till oss så att vi kan använda den även vid även
andra nyheter och aktuella aktiviteter inom föreningen, som kan vara av intresse.
Anmälan av e-postadress och adressändring görs med e-post till:
kassoren@norrtaljebiodlarna.se
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