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Ordföranden har ordet

Välkommen till årets Biblad.

Nu har det kommit till vårt biodlarområde det vi har, med fasa, väntat på i flera år,
varroa-kvalstret. Vår förening har varit väl förberedd med möten och information om
olika behandlingsmetoder. Ett stort tack vill jag rikta till Mats och Åke från Marks
Härads Biodlareförening för all information vi fått.

Ska vi klara av att bekämpa kvalstret så gäller det att vi gemensamt ställer upp och
hjälper varandra. Föreningen kommer att köpa in medel för bekämpning. Vi ska ha ett
par kvällar för tillverkning av så kallade myrsyraburkar så att alla i föreningen ska ha
minst en burk per samhälle. Tid och plats planeras på vårmötet.

Året som gått har varit ett bra honungsår med rekord i kg per samhälle. Förnyelsen
av biodlarkåren har inte varit särskild lyckosam och vi får ta nya tag under 2006.

Besök gärna vår grannförenings bigård på Hönekullen i Hajom. Tider för möten
finns i Bibladet.

Gert Claesson

Diverse:

• Oxalsyraförångare.
Föreningen har köpt in en oxalsyraförångare efter rekommendation från Mats
Persson. Den ska vara till utlåning inom föreningen och kommer att förevisas på
vårmötet i Orintostugan den 28 mars.

• Refraktometer.
Föreningen äger en vattenhaltsmätare för honung som finns hos Christer
Berntsson. Den ska användas i samband med honungsbedömning, men det går
även bra att ta med ett honungsprov för mätning hos Christer.

• Benny Edvinssons Bigård
Vi vill gärna passa på att rekommendera ett virtuellt besök i vår medlem Bennys
bigård. Imponerande. Se http://www.markhonung.se

• Polska biodlarlänkar.
Vad polacker har för nytta av biodlingsmaterial på svenska kan man fundera på.
Hur som helst finns det en polsk hemsida på Internet som har länkar till ett stort
antal svenska sidor om biodling. Se: http://pasiekawedrowna.mazowsze.pl
Klicka på ”Linki” och sedan på ”Po szwedzku”.

Red.
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Förtroendevalda
Styrelse:

Ordf. Gert Claesson, Bollebygd 033-285547
Vice ordf. och korresponderande.  Christer Berntsson, Rävlanda

Mail: christer.bostrom@telia.com 0301-40116
Kassör Monica Selling, Bollebygd 033-284802
Sekr. Sigge Bodén, Bollebygd 033-285036
Ledamot Leif Olausson, Rävlanda 0301-40120
Ersättare: Gerhard Holgersson, Töllsjö 033-286208

Roland Albrecht, Bollebygd 033-285834

Ombud till länsförbundets årsmöte:

Leif Olausson, Rävlanda 0301-40120
Gerhard Holgersson, Töllsjö 033-286208
Sigge Bodén, Bollebygd 033-285036

Ersättare: Lars-Inge Johansson, Töllsjö 033-287119
Sven Alfredsson, Bollebygd 033-285537
Rolf Karlsson, Hällingsjö

Revisorer:

Gustav Gustavsson, Rävlanda 0301-44187
Arne Lind, Hällingsjö 0301-32144

Ersättare: Uno Carlsson, Rävlanda 0301-44040

Honungsbedömningskommitté:

Sammank. Christer Berntsson, Rävlanda 0301-40116
Leif Olausson, Rävlanda 0301-40120
Lars-Inge Johansson, Töllsjö 033-287119

Valberedning:

Sammank. Gerhard Holgersson, Töllsjö 033-286208
Bengt Olausson, Hindås 0301-10479
Uno Carlsson, Rävlanda 0301-44040

Bitillsyningsmän:

Björketorp, Bollebygd och Töllsjö församling:
Uno Carlsson, Rävlanda 0301-44040

Sätila och Hyssna Församling:
Åke Ferm, Sätila 0301-42326

Redaktion för detta Biblad:

Arnold Andreasson och Christer Berntsson.
Adress till föreningens hemsida på Internet (OBS: ny adress):

http://ravlanda.mellifica.se
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Från hopplöshet till hoppfullhet

2004 var för oss ett mycket dåligt honungsår. Det var så dåligt att vi inte ansåg att
det var värt besväret att ta tillbaka det lilla som fanns i skattlådan från vårt enda
samhälle då den togs bort på hösten. 2005 blev däremot ett mycket bra år, och från det
samhälle som förra året praktiskt taget inte gav något fick vi över 71 kg. Detta gjorde att
vi under sommaren fick biodlarlusten tillbaka och beslöt att göra en avläggare för att ta
tillbaka de goda anlag, som trots allt fanns hos våra bin.
 
10/7-05: Gjort en avläggare. Vi tog ramar, som drottningen gick på, efter att ha flyttat
henne, samt en ram på vardera sidan för att försäkra oss om att nylagda ägg fanns med.
Förutom dessa tre ramar tog vi ytterligare två, en med mycket täckt yngel samt en med
honung.

20/7: I avläggaren finns nu minst två viseceller.

28/7: Såg en stor fin drottning, den gulaste vi sett. I samhället finns det ganska mycket
bin efter det att allt yngel är utkrupet. Vi utökade med fem utbyggda ramar. Vid nästa
genomgång, om c:a tio dagar, hoppas vi få se ägg och kanske yngel.

8/8: Kunde ej hitta drottningen, men tyckte vi såg ägg. Vädret var ostadigt med risk för
åska, förhoppningsvis var det av den anledningen, som bina var flygiga.

18/8: Såg ingen drottning, ej heller ägg eller öppet yngel. Däremot fanns en hel del
täckt yngel och sju täckta viseceller. Till skillnad från förra gången var bina nu lugna
och inte alls flygiga.

31/8: För att stilla vår nyfikenhet, gjorde vi en kontroll. Vädret var vackert och varmt,
drygt 20 grader. Enligt beräkningarna borde bara en drottning finnas kvar, och
förhoppningsvis skulle hon ha varit ute och parat sig i dag.
Först konstaterades att det fanns mycket bin och glädjande nog såg vi en och annan
drönare trots det sena datumet. En del honung fanns också, ingen risk för svält.
Vi såg också drottningen, som tydligen just återkommit från sin parningsflygning, hon
hade nämligen parningstecknet hängande efter sig och försökte med hjälp av andra bin
att befria sig från det. Ganska fantastiskt att få se detta. Hoppas att hon kommer igång
med äggläggningen, och att vi får tillfälle att vintra in ett samhälle, som har möjlighet
att klara av vintern. Om 14 dagar skall vi nog se resultatet, i form av öppet och täckt
yngel. Väderutsikterna för den närmaste tiden fortsatt sommar.

11/9: Tyvärr, inga ägg, inget yngel. Vi minskade ner till sex ramar. Det skall bli
intressant att se om drottningen börjar äggläggningen till våren.

17/9-28/9: Invintrat med 6 kg socker.
Kerstin Rådfors-Lind och Arne Lind
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Program för Rävlandaortens bf år 2006

Tisdagen den 28 mars kl 18.30. Vårmöte.

Orinto-stugan i Rävlanda.
Vi kommer att titta på en dansk film om biodling, demonstrera
oxalsyraförångaren samt planera för tillverkning av Tretex-burkar med myrsyra.
Lotteri, fika, mackor. Tag gärna med lotterivinster.

Kurs under våren i Myrsyreburkspreparering.

Tid och plats planeras under vårmötet. Kontakta Gert Claesson (033-285547)
om du är intresserad men inte kan närvara på vårmötet.

Söndagen den 14 maj 11.00. Vårbiträff.

Hos Roland Albrecht, Erikstorp, Bollebygd.
Infart Spröjsvägen Erikstorp. Skyltat från Töllsjövägen till den Albrechtska´
villan. Ta med fika.

Söndagen den 11 juni kl. 10.00. Länsförbundets sommarmöte.

Se länsförbundets program på nästa sida.

Lördagen den 19 augusti kl. 10.00-14.00. Bollebygds hembygdsdag.

Hedbergspark i Bollebygd.
Marknad, hantverk, servering, biodling och underhållning.

Lördagen den 26 augusti kl.10.00-14.00. Biodlingens dag.

Gammelgården i Rävlanda.
Marknad, hantverk, hemslöjd, servering, biodling och underhållning.

Söndagen den 10 september 11.00. Höstmöte och höstbiträff.

Hos Uno Carlsson i Björboås.
Bitillsynsmannen informerar om varroaläget.
Ta med fika och även gärna lotterivinster.

Söndagen den 5 november kl 14.00. Årsmöte.

Åsenstugan i Hedebergspark. Särskild kallelse kommer.
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Distriktets program 2006
Lördagen den 18 februari. Rångedala Bygdegård.

Årsmöte.

Tisdagen den 7 mars kl. 18.30. Sparrehus i Borås.

Varroabekämpning med ekologiska metoder.
Lars Blomqvist, f.d. Gotlänning med stor Varroaerfarenhet berättar. Lars
bedriver sin biodling i Halland idag.

Tisdagen den 4 april kl. 18.30. Sparrehus i Borås.

Respekt för bigiftet.
Janne Björkander, allergolog från Hönö berättar om allergier.

Söndagen den 11 juni kl. 10.00. Borås föreningsbigård.

Borås biodlareförening anordnar sommarmöte i sin nya föreningsbigård som
ligger på Ramshålan, Ryaåsar. Vägen är skyltad från Ålgården mot Almenäs.
Vid frågor ring 0706-240204.

Tisdagen den 22 augusti kl.18.30. Sparrehus i Borås.

Avelsarbetet.
Bert Trybom från Lidköping berättar om avel.

Lördagen den 30 september kl.10.00. Sparrehus Borås.

Biväxter.
Bo Lindahl som bor i Skåne och är styrelsemedlem i SBR berättar om olika
biväxter.

Marks Härads bf 2006

Startar med upptaktsmöte På Hönökullen måndagen 24 april kl. 18.30. Därefter
varje måndag med start den 8 maj till och med den 25 september.

Det kommer också att starta en nybörjar- eller fortsättningskurs i biodling, om
intresse finns.
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Nybörjarspalten

Som nybörjare i bibranschen vill jag skriva några ord. Det
började våren 2002 som biarbetare hos Uno Carlsson efter
några påtryckningar från Uno och Harry Gunverth. Av Uno fick
jag 2 stycken kupor, modell ”Ä” som jag målade om och gjorde
fina. Sedan började jag med en svärm hämtad klockan 22.30 en
kväll. Det var snälla gula bin. Därefter inköptes en kupa och
massor med lådor. Bottnarna har jag gjort själv med varroa-
inlägg. 2005 vintrade jag in 7 stycken samhällen.

Det har varit möten här och där mest hela tiden. Där har jag
lärt mig mycket. Tittar till bina var tionde dag om vädret
tillåter. Vi jobbar fortfarande ihop, Uno och jag. Men det
trevligaste är att få närvara varje måndag i Marks härads bigård
i Hajom. Där har jag lärt mig mycket om bin och träffat många
trevliga bi-människor. Trots mycket letande har jag inte funnit
det jag inte vill ha – varroa. Men jag får det säkert snart.

Efter en sträng vinter brukar det bli en fin sommar till glädje för bina och mig.

Rolf Karlsson, pensionär.

Min mystiska bidrottning

Veckan efter midsommar gick jag igenom mina tre samhällen för att se hur det gick
med hallondraget. När jag kommit till det andra samhället märkte jag att ett bi kommit
innanför anoraken och kämpade med att komma ut genom nätet. I ögonvrån såg jag att
det var lite längre än vanligt och det visade sig att det var en drottning. Inga andra bin
fanns i närheten av henne, eller visade intresse för henne.

Hon ska sparas, tänkte jag, och fångade henne i en bur. Flyttade sedan undan det
mest ilska samhället och lät henne få en ny låda på den platsen med några yngelramar,
honungsramar och alla flygbin från det bortflyttade samhället. Inget samhälle saknade
drottning eller var oroligt som dom brukar vara om en drottning saknas. Vid
höstskattningen gav samhället en hyfsad skörd och invintrades som ett normalt, fast
litet, samhälle.

Lite mystiskt känns det när en drottning bara dyker upp så där. Det är precis som om
hon frågade mig om hjälp med att fixa till ett samhälle åt henne. Det ska bli spännanden
att följa min mystiska drottning och se hur hennes samhälle utvecklas under våren och
jag hoppas på ett gott samarbete oss emellan.

Arnold Andreasson

8

”Gudrun”, en betraktelse

”Älska och hatad.” Det är inte alla människor
förunnat att bli drabbad av ett sådant naturfenomen
eller katastrof, och jag har upplevt det två gånger.
Den 22 september 1969 och nu den 8 januari 2005.
Det har skrivits otaliga spaltkilometer om detta,
men människan har inget att sätta emot. Man kan
bara konstatera – ej ondgöra sig – hellre söka finna
fördelar så gott sig göra låter.

Tänk, orsak och verkan. Skog. Vad är skog, Jo,
himmelrike här på jorden. Att vara i, att trivas i, att
vandra i. Att andas den syrerika luften, att komma
bort från samhällets stress. Att se och upptäcka
trevliga platser. Växande träd som förändras år
från år. Döda träd – ser ledsna ut. Tråkiga att se,
men några av Guds skapelser – människor och djur
– gillar dem. Säregna träd, naturens konstverk.
Men så få får se detta kaos. Stormfällda träd med
stora rotvältor.

Inget ont utan att det har något gott med sig. Naturens mångfald har nu en chans.
Många älskar ”Gudrun” – men de flesta skogsägare liksom jag högaktar henne ej. Hon
åstadkom att 2000 träd intog horisontalläge. Nu ligger de ner fast de flesta är vid liv.  En
hel del är upparbetade, men tänk det enskilda trädet och som väntar på att Uno ska
komma och förbarma sig. Ge upprättelse. Ge ett nytt liv i en annan värld. Ett liv i form
av en planka eller bjälke, bräda eller list, att hålla ihop, tillsammans med sina gelikar, ett
hus, en byggnad eller rent av en bikupa, och få ett nytt långt liv som pensionär. Bättre
än att bli uppäten av naturens många nedbrytande kusar och svampar. Varje dag räddas
många träd från förgängelsen.

Men nu ljuset i det hela. En mörk granskog föder inte många – jo – möjligen en
korsnäbb, sidensvans eller ekorre. Kalhygget ger naturens mångfald en chans som
nämnts. En massa örter och växter blomstrar nu upp. Det ger mat till viltet och för att
inte glömma bina så brukar hallon komma ganska omgående när solens livgivande
strålar ger harmoni i marken. Det är ingen som planterar hallon på kalhygget, ämnet
finns i marken. Kanske sedan 100 år. Om bara förhållandena blir de rätta så startar livet.
Det går en period, sen tar säkert skogen över igen, men vid det laget är Gudrun glömd.

Men biodlaren har många års skörd av den goda hallonhonungen tack vare den
älskade ”Gudrun”. Se framtiden an - tänk själv vidare.

Från Biodlare till biodlare,
Uno Carlsson
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Myrsyra och tretexstavar

På vårmötet ska vi också ta upp om det finns intresse att komma ihop och preparera
myrsyraburkar av den typ som Åke Ferm har varit hos oss och förevisat. Det finns
många argument för och emot den här metoden. Teblad, som tog fram den här
behandlingsmetoden har använt den i 8 år. Behandlingen har gjorts på våren och efter
skattning. Det har fungerat och han har inte märkt något negativt.

Åke Ferm och Mats Wallin, som har vardera 35-40 st. samhällen har använt
burkarna vår och höst i två säsonger. De har inte heller märkt något negativt, inga
förlorade drottningar eller störda och irriterade bin. Jag använde själv burken förra året,
och konstaterade då kvalsterförekomst, men inget negativt hos bina.

Så Tebladsburken är ett ämne för mycke´ diskussion, och det är ju bara erfarenheten
av den som säjer om den är bra eller dålig.

Christer Berntsson

Gjutning av vaxmellanväggar

Irené Jonsson, ordförande i Sjuhärads biodlaredistrikt, har via EU-projektet ”Inga
blommor utan bin” ordnat fram tre stycken vaxsmältare med tillhörande vaxgjutformar.
De är jämnt fördelade inom distriktet och en av dom finns placerad i Björlanda hos mig.

Meningen är att var och en som är intresserad av att tillverka sina egna mellanväggar
är välkomna. Alla rammått går att göra. ”Det är som att grädda våfflor...”.

Leif Olausson
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Från distriktet möte

Vi var några stycken från föreningen som åkte på distriktmöte i Borås härförleden.
Det var en storbiodlare från Halland, Lars Blomqvist, före detta Gotlänning, som talade
om varroabekämpning med ekologiska metoder. Han upptäckte kvalstret i sin bigård på
Gotland redan 1987.

Lars har inga problem med varroan, det är bara att finna en metod att bekämpa dom
med. Han betonade att man inte kan se några kvalster på bina eller i kupan, utan det
är bara genom behandling man får reda på om man har några. Han gör normalt tre
behandlingar per samhälle och säsong vilket inte tar mer än 5-10 minuter för varje
ingrepp.

1. Vår:
Drönarram.

2. Efter skattning men före fodring:
Lindrig 60% myrsyrabehandling. 15ml/samhälle på duk.

3. När allt yngel är utkrupet och inte under minus 0 grader:
Oxalsyrabehandling.

Oxalsyra köper man i färgaffären. Den benämns som "Dihudrat" och är vattenlöslig.
I och med att det är så små koncentrat av myr- och oxalsyra blir aldrig bina resistenta av
det. Eftersom det går åt så små mängder oxalsyralösning så rekommenderade han oss att
gå samman i föreningarna och tillsammans blanda ihop en större sats för att sedan dela
ut. Så det gör vi nu till hösten. Receptet är 75 g oxalsyrakristaller + en liter vatten + ett
kg. socker = lösning till drygt 50 samhällen.

Christer Berntsson
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 Årsmötesprotokoll år 2005
Protokoll fört vid Rävlandaortens biodlarförenings årsmöte

2005-11-20 i Bollebygds hembygdsgård.
Närvarande: 30 medlemmar.

§ 1 Öppnande.
Ordföranden Gert Claesson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av mötesfunktionärer.
a) Till ordförande för mötet valdes Gert Claesson.
b) Till sekreterare valdes Sigge Bodén.
c) Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Sten Barton och Kerstin Rådfors-Lind.

§ 4 Godkännande av kallelsen för mötet.
Kallelsen hade sänts med post till alla medlemmar. Mötet godkände detsamma.

§ 5 Styrelsens redogörelse för året.
a) Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
b) Vår kassör Monica Selling redogjorde för utgifter och inkomster under året, vilket godkändes.
c) Revisorerna hade gått igenom räkenskaperna och hade inget att erinra.

§ 6 Ansvarsfrihet.
Efter att godkänt verksamhetsberättelsen och ekonomin beslutade mötet enhälligt bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7 Skrivelser.
a) Önskemål från SBR att föreningen i sin verksamhet planerar för att ha ett bisamhälle i varje by.
b) Att behandla bisamhällena med pudersocker mot varroan var inte tillräckligt utprovat ännu.
c) Det pågår en undersökning hur drabbat vi är av varroan i vårt område.

§ 8 Verksamhet under 2006.
a) Förslag att styrelsen planerar möten vår och höst samt två praktiska möten. Ett den 19 maj hos

Roland Albrecht. Hösten inte klar ännu. Vi är också välkomna till Hönekullen i Mark varje
måndag under sommaren.

b) Alla skulle hjälpa till att få nya medlemmar och om intresse finns starta en nybörjarkurs.
c) För att synas ska vi vara med och visa upp oss på hembygdsdagarna i Rävlanda och Bollebygd.
d) Föreningsdepå finns hos Åke Ferm i Marks biodlareförening om det är någon som vill lämna

honung. Det ska först anmälas till honungsförmedlingen.
e) Föreningen har samverkan med vuxenskolan och Gert Claesson valdes att företräda föreningen.
f) Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrat för 2007 (30 kr).

§ 9 Stadgar.
Ingen ändring av stadgarna. Senaste versionen av stadgar finns på SBRs hemsida (www.biodlarna.se)

§ 10 Val av ordf.
Till ordförande för ett år valdes Gert Claesson.

§ 11 Styrelseledamöter.
Till vice ordförande på 2 år valdes Christer Berntsson och ledamot på 2 år Leif Olausson.

§ 12 Ersättare.
Till ersättare i styrelsen på 2 år valdes Gerhard Holgersson.
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§ 13 Val av kommittéer.
a) Kontaktmän Rävlanda Uno Carlsson, Hindås Bengt Olausson, Töllsjö Lars-Inge Johansson, Sätila

Leif Olausson,Hällingsjö 1 Sievert Klementsson, Hällingsjö 2 Bo Berglund, Bollebygd 1 Gert
Claesson och Bollebygd 2 Sigge Bodén.

b) b) Honungsbedömningskommitté Christer Berntsson, Leif Olausson och Lars-Inge Johansson.
c) Till Sjukdomskommitté utsågs kontaktmännen.

§ 14 Val av revisorer.
Till revisor på två år valdes Gustav Gustavsson.

§ 15 Val av valberedning.
Till valberedningen på 3 år valdes Uno Carlsson (Bengt Olausson 2 år kvar och Gerhard Holgersson 1
år kvar och sammankallande).

§ 16 Val av ombud till distriktes årsmöte.
Ordinarie Leif Olausson, Gerhard Holgersson och Sigge Bodén. Ersättare Lars-Inge Johansson, Sven
Alfredsson och Rolf Karlsson.

§ 17Övriga valärenden.
Till ombud i vuxenskolan valdes Gert Claesson och till föreningsarkivet valdes Arnold Andreasson.

§ 18 Övrigt.
a) Uno Carlsson hade fått en hälsning från Göran Hellgren som fortfarande är vår medlem som

önskade föreningen en bra dag och talade om att han fått 355 kg honung. Uno föreslog att vi skulle
skicka ett tack.

b) Föreningen har möjlighet att vara med på Rävlanda hembygdsgårds hemsida.
c) Kerstin Rådfors Lind hade fått en del bimaterial från en som lagt av som hon lagt till lotteriet.
d) Vax för rensning kan lämnas in hos Hermans foder i Rävlanda senast den 3 dec. Transporten till

Tofta sköter Gerhard Holgersson om.
e) Christer talade om att om någon vill ha med en annons i bi-bladet går det bra.

§ 19 Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och önskade en god jul samt förklarade mötet avslutat. Sedan
blev det landgång med dricka och kaffe med kaka samt dragning på lotteriet med många vinster.

Ordföranden Gert Claesson Vid protokollet Sigge Bodén

Justeras Kerstin Rådfors Lind Justeras Sten Barton
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Verksamhetsberättelse 2005

Rävlandaortens Biodlarförening.
Verksamhetsberättelse för perioden 2004-11-01 till 2005-10-31.

Styrelsen.
Ordförande Gert Claesson, vice ordförande Christer Berntsson, kassör Monica Selling,
sekreterare Sigge Bodén, ledamot Leif Olausson, ersättare Gerhard Holgersson och
Roland Albrecht.

Revisorer.
Gustav Gustavsson och Arne Lind, ersättare Uno Carlsson.

Honungsbedömningskommitté.
Christer Berntsson, Leif Olausson och Lars-Inge Johansson. Sammankallande Christer.

Valberedning.
Arnold Andreasson, Gerhard Holgersson och Bengt Olausson, Sammankallande Arnold.

Bitillsyningsmän.
Björketorp, Bollebygd och Töllsjö församling Uno Carlsson och för Sätila och Hyssna
församling Åke Ferm.

Ombud till länsförbundets årsmöte.
Till ombud valdes Monica Selling Bollebygd, Gustav Gustavsson Rävlanda och Gert
Claesson Bollebygd. Till ersättare valdes Leif Olausson Björlanda, Gerhard Holgersson
Töllsjö och Sigge Boden Bollebygd.

Årsmötet 2004.
Årsmötet hölls den 14 november 2004 på Storåns Café i Rävlanda. Efter sedvanliga
årsmötesförhandlingar blev det fläskfilé och potatissallad samt kaffe och kaka.

Möten.
Under året har styrelsen träffats tre gånger, dels för planering av året och tryckning av
bi-bladet samt utskick till årsmötet.
Vårmötet den 22 mars hos Johansson och Gunverth där Ingvar Carlsson från Sexdrega
talade om det positiva att vara biodlare. Han var deltidsbonde med ca 115 samhällen,
det fordrar lättskött material och kunna komma nära samhällena med bil för att hinna
med.
Söndagen den 8 maj var vi hos Leif Olausson i Björlanda och letade varroa med Mats
Persson från Skene som handledare.
Den 1 juni var ett antal på Botaniska Trädgården i Göteborg med intendent Jimmy
Persson som visade oss runt i parken.
Distriktets sommarmöte var hos Ingvar Carlsson Sexdrega där han visade sin bigård och
vaxkaketillverkning.
Den 20 augusti fanns vi på hembygdens dag i Bollebygd och 26 augusti biodlingens dag
i Rävlanda.
Höstmötet var på Johansson och Gunverth i Rävlanda den 7 september. Där visades en
film  hur dansk biodling går till. Den skiljer något, vid invintring använder de halm i
spann som dränks i sockerlösning.
Vi har också nära samarbetet med Marks biodlareförening och flertal har varit på deras
föreningsbigård Hönekullen som är öppen varje måndag hela sommaren.
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Slutord.
Då var det åter ett biår till ända, det är bara att se fram mot nästa och hoppas att vi kan
hålla varroan borta i så stor utsträckning som möjligt.
Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för det gångna året och överlämnar till
årsmötet att ta ställning till de åtgärder som vidtagits under året.

Gert Claesson Christer Berntsson Monica Selling

Sigge Bodén Leif Olausson

Vid 2005 års årsmöte delades diplom ut till Christer Berntsson, Arnold
Andreasson, Per Andersson och Harry Gunverth.
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Statistik för år 2005

Antal medlemmar i SBR: 34 st (+ 13 stödjande medlemmar).
Antal lämnade rapporter: 27 st.
Invintrade samhällen: 107 föregående höst,

111 denna höst.
Vinterförluster: 6 samhällen.
Kontaterad varroa: 25 samhällen.
Svärmar: 23 st.
Vandring: 0 samhällen.
Honungsskörd: 2925 kg.
Socker-åtgång: 1151 kg.
Bifor-åtgång: 512 kg.

Biraser: 0 samhälle med Nordiska,
59 samhällen med Gula (italienska),
6 samhällen med Crainer,

18 samhällen med Buckfast,
28 samhällen med annan ras/blandras.

Antal samhällen: 2 medlem har 11-20 samhällen
5 medlemmar har 6-10 samhällen
9 medlemmar har 3-5 samhällen
7 medlemmar har 1-2 samhällen
6 medlemmar har 0 samhällen.

Honungsskörd: 29 kg per övervintrat samhälle.

Kör han på bi-fuel, månne?
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Annonser:

Omslaget:

Kerstin Rådfors-Lind och Arne Lind vid sin bikupa som det går att läsa mer om i
artikeln ”Från hopplöshet till hoppfullhet” på sidan 4.
Foto: Christer Berntsson

Bibladets omslag påminner om att drottningen märkes vit i år.
(2005: blå, 2006: vit, 2007: gul, 2008: röd, 2009: grön)

Säljes:
• Ny 4-ramars rostfri handvevad honungsslunga.

Pris 3 000 kr. Uno Carlsson, 0301-44040.
• Gammal 3-ramars, ej rostfri, handvevad honungsslunga med ramkorgar.

Pris 300 kr. Arnold Andreasson, 031-284962.


