
Information från ordföranden och styrelsen i 
Vallentuna Väsby Biodlareförening 
 

 

Hej alla biodlarvänner! 

 

Jag och nya styrelsen hälsar er välkomna till ett nytt och förhoppningsvis fruktsamt år. 

Det blev en för året ny styrelse: 

Ordförande: Patrik Hafström 070-768 25 06 

Vice ordförande: Tuija Koivula 

Sekreterare: Elisabeth Svensson 

Kassör: Svante Henriksson  

Webbansvarig Jonas Stenmarck 

 

E-post till föreningen skickas på kontakt@vvbf.se  

Nytt för i år är att alla meddelanden och annan för medlemmarna intressant information 
kommer att läggas ut på hemsidan under menyn ”Arkiv” så att det skall vara enkelt att hitta 
även om man inte tar emot e-post. 
Hemsidan: www.vvbf.se  

Medlemmar utanför styrelsen är mer än välkomna att komma med förslag, bjuda in till en 
aktivitet eller på annat sätt bidra till verksamheten. Kontakta isf. ordföranden. 

Vi kommer under året att ha ett antal aktiviteter i föreningen. Självklart de sedvanliga 
möten i lokalen Folkets hus i Vallentuna dit vi även bjuder våra samarbetsföreningar 
Sollentuna och Sigtuna men också aktiviteter där vi besöker dem. 

Våra ordinarie möten kommer att vara 19-22 den 2:a April, 19:e Maj och 24:e September. 
Årsmötet är planerat att hållas alldeles i början av November där definitivt besked ges när 
lokalbokningen gått igenom, Kallelse kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna. 
Självklart skall vi också försöka få till några bigårdsbesök och hoppas då på bra väder. Dessa 
kommer att annonseras via e-post och numer även hemsidan. 

Det var årsmöte med distriktet för Biodlarnas riksförbund nu i februari och en redogörelse 
för det kommer att skickas i ett separat e-postmeddelande men det var ett intressant möte 
vilket jag hoppas att kunna återge.  

  

mailto:kontakt@vvbf.se
http://www.vvbf.se/


 

Lite att tänka på: 
Tiden går fort och våren närmar sig. Särskilt i år då vintern uteblivit med kyla och snö. Vi får 
se om det kommer ett bakslag innan våren sätter igång på riktigt. 

Men alldeles oavsett det är det dags att börja planera för den nya säsongen och hur vi 
startar vår verksamhet igen. Vi har säkert många olika mål för vårt intresse i bin men det vet 
inte bina och behöver samma omsorg oberoende av vårt mål med verksamheten. 

Att tänka på i år är att då vinter varit mild och både mina och enligt rapporter andras bin 
varit ute och flugit varma dagar både i januari och februari så har de passat på att 
rensnigsflyga för tidigt. Aktiviteten påverkar åtgången på foder i den mening att det går åt 
mer än vanligt så var uppmärksamma på det. Gå ett extra varv och känn på era alla kupor 
och är de lätta kan stödfordring i vår vara aktuellt för att inte få onödiga förluster av annars 
friska samhällen. 

Ett tråkigt faktum är att Amerikansk yngelröta finns konstaterat i vårt närområde och är 
inget vi vill ha eller vara skyldiga till spridning av. Detta gör genomgången av era 
bisamhällen redan nu viktigare än någonsin då det inte bara gäller fodertillgången utan 
också det faktum att kontrollera om där finns något liv. 

Gör så att ni lyfter av locket på kuporna och känn med handen om där finns värme (har ni 
inte brädor utan plast bör ni också se levande bin) då är samhället vid liv. 

Nu till det jobbiga: 

• Är där inget liv i kupan är det jätteviktigt att isolera kupan/kuporna genom att täta 
alla in och utgångar till kupan/kuporna och täck med plast eller dyl. Vad som med 
stor sannolikhet kommer hända annars är att det blir röveri, det vill säga att andra 
bisamhällen hittar de sjuka kuporna som antagligen innehåller massor av honung 
som de friska bina kommer att stjäla/hämta. Resultatet av detta blir att smittan 
sprids vilket är en katastrof och ändå så enkel att hindra med föreslagna åtgärder. 

• Nästa steg utan dröjsmål är att kontakta bitillsyningsman som måste komma och ta 
prover på kuporna och bestämma om lämplig åtgärd. Vänta inte med att 
bitillsyningsman skall återkomma till er eller får ni ingen omedelbar kontakt kontakta 
då någon annan i närheten. Det finns till exempel en på Lidingö som kan komma ut 
med kort varsel. Lista på bitillsyningsmän finns på Länstyrelsens hemsida 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/biodling.html#0 

Det är alltid bra att vara proaktiv och ligga före. Därför vill jag föreslå att man gör prover i 
sina bigårdar som man skickar in för analys. Det är självklart ingen lösning på problemet 
men gör att man kan upptäcka ett utbrott tidigare än annars. Detta kan vara av särskilt 
intresse innan man blandar bin från olika bigårda, inte minst då kravet på bitillsyn innan flytt 
av bin över församlingsgränser har tagits bort. Man skall också vara medveten om att 
mycket mer ansvar än tidigare år nu läggs på biodlare med de nya regler som gäller från och 
med i år. Dessa kan ni läsa mer om på www.jordbruksverket.se och www.lanstyrelsen.se   

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/biodling.html#0
www.jordbruksverket.se
http://www.lanstyrelsen.se/stockholm


VVBF program: 

 

19.00 – 22.00 i Folkets hus i Vallentuna nedanstående datum. 

 

Mötet den 2:a April: 
• Bisjukdomar med fokus på Amerikansk yngelröta. Vad kan vi göra för att 

vara proaktiva och bättre rustade om något händer. 
• Enkel Varoabekämpning du kan göra själv. 
• Vad betyder den milda vintern för våra bin. 
• Hur man på olika sätt kan utöka sin biodling genom olika åtgärder före 

och under sommaren. 
• Föreningslokal och utr. 

 

Mötet 19:e Maj 
• Bikupor och utrustning vad skall man välja. 
• Drottningar: byta, tillsätta eller odla. Vad skall man tänka på. 
• Olika drag eller ännu värre inget drag. 

 

Övriga program meddelas vart efter 

 

Våra samarbetsföreningar Sigtuna och Sollentuna inbjudes även de till dessa 
ordinarie möten. 

 

 

  



Sigtuna har bjudit in oss till följande: 

18 mars klockan 18.30-21.00 - 
Biväxter och biodling  
Anna Karin Johansson hortonom till profesionen bl.a. utsedd till Årets Hortonom 2013 men också biodlare i 3:e 
generationen från Vendel i Norra Uppland. Anna Karin berättar om sin biodling och naturligtvis om lämpliga 
biväxter.  
Läs mer om Anna Karins biodling: 
http://www.vendelbi.se/ 
 

 

23 maj (- 24 maj) - Resa till Åland 

Resa till Åland och dess biodlarförening.  Besöket sammanfaller med aktiviteten Åland 
Grönskar (22 - 24 maj). Besök utlovas bl.a. på Ålands omfattande äppel och päronodlingar 
som förhoppningsvis står i full blom. Mer information om programmet kommer senare.Läs 
mer: 

https://alandgronskar.ax/ 
 
Till denna aktivitet är även grannföreningarna Vallentuna/Väsby och Sollentuna inbjudna. 

Att deltaga i detta är gratis men resa logi och mat betalar alla enskilt.  
Separat inbjudan till detta kommer att skickas ut samtidigt som denna men i ett eget e-
postmeddelande. 

https://honungsringen.us12.list-manage.com/track/click?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=2e0e2848c6&e=83557f99fa
https://honungsringen.us12.list-manage.com/track/click?u=0b6b2e910e759e76d96318a3d&id=35d12a9767&e=83557f99fa
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