
 

 
 
 
 
 
Bidraget nr 1 2017 
 
Nyhetsbrev till medlemmar i Uppsala biodlareförening 
Se även hemsidan som uppdateras löpande: www.uppsalabiodlare.se 

Ordföranden har ordet: Bästa medlemmar! 
 
Bin till alla nybörjare 

Även i år är det rätt många nybörjare på de tre kurser som har startat. Det verkar vara 

ovanligt många som vill starta direkt i maj och köpa hela samhällen. Har du samhällen till 

försäljning så meddela mig, så går det förhoppningsvis att förse dem med bin även i år. 

 

Bikupor hos HSB 

Vi har inlett diskussioner med HSB om att hjälpa bostadsrättsföreningar att komma 

igång med bin. Det är för ont om tid att hinna starta i år och därför kommer HSB att leta 

efter intresserade bostadsrättsföreningar med start 2018.  
 

VSH-projektet 

Den 9 april gör distriktet ännu en satsning för att informera om VSH-bin. Bert Thrybom 

kommer till Uppsala för att prata om hur långt man kommit vad gäller forskning om 

dessa bin. Han kommer också att informera om VSH-projektet som startar senare i vår. 

Det är viktigt att vi får med så många biodlare som möjligt, som kan hjälpa till att hitta 

bin med anlag för varroaresistens. Askar för provtagning kommer att finnas vid 

föreningsbigården senare i vår. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan det är bara att 

starta. På detta möte kommer du att få den information du behöver. Du kan läsa mer i 

bitidningen nr 1 och 2 om projektet. En separat inbjudan har skickats ut per mail till alla 

medlemmar.  

 

Obs anmälan, begränsat antal platser. Det finns några få platser kvar så det går 

fortfarande att anmäla sig. Se även nedan och på hemsidan.  
 

Jan Rosenfeld  

jan.rosenfeld@telia.com 

070-5435441 

  

http://www.uppsalabiodlare.se/
mailto:jan.rosenfeld@telia.com


Föresläsning om varroa-resistenta bin och VSH-projektet den 9 april 
Föreläsning med Bert Thrybom för dig som eventuellt vill delta i projektet 
 
Tid: Söndag den 9 april kl 13.00 – 15.00 
Plats: Vuxenskolan, Drakensalen, Kungsgatan 12, Uppsala 
Anmälan: jan.rosenfeld@telia.com eller 070-543 54 41 
Deltagaravgift: 50 kr betalas senast 5 april till bg 559-7935, ange namn. 
Begränsat deltagarantal. Vi avslutar med fika.  
Arrangör Uppsala Läns Biodlaredistrikt 

Fixardag på Jälla lördag den 22 april  
Det är dags för vårstädning i och kring föreningslokalen i Jälla. Kom och fixa, fika – och träffa 
nya och gamla biodlare. Föreningen bjuder på mat.  
 
Tid: lördag den 22 april kl 10.00 – 15.00 
Plats: Bigården i Jälla 
Anmälan: Senast den 12 april till Jan Rosenfeld jan.rosenfeld@telia.com eller 070-5435441 

Årsrapporter bravo! 
Det digitala formuläret på vår hemsida gjorde att fler rapporter än tidigare kom in, nämligen 
129 stycken. Styrelsen slapp ringa runt vilket vi är väldigt glada för. Nu gäller det att ännu fler 
svarar i höst när årets rapport ska in.   

Honungsbedömning  
Vår honungsbedömningskommitté fick in 25 honungsprover. De bedömdes enligt SBR:s 
reglemente. Alla prover blev denna gång godkända. Genomförd bihusesyn är ett av villkoren 
för att honungen ska kunna bli godkänd. Två prover utsågs till att representera föreningen i 
”Länets godaste honung” som i år arrangerades av Bro-Håbo. Nästa gång är det vår 
lokalförening som står som arrangör.  

Våra sponsorer:  
Sigtuna Honung & Biredskap www.sigtunahonung.se/biredskap  
Tfn 0705 914284  
 
Uppsala Biprodukter  www.gardsnara.se/uppsala/uppsala_biprodukter 
Tfn 070 7770212  ake.bjur@telia.com 
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Kalendarium 2017 - uppdateras löpande på www.uppsalabiodlare.se 
  
April 

9/4 information om VSH-projektet  
18/4 Styrelsemöte 5  
22/4 vårmöte och fixardag, kl 10-15, Jälla  
Bidraget nr 2 (v 17) 

 
Maj 

Öppet hus bigården Jälla tisdagkvällar från 2 maj - september 
Kosläpp på Jälla, honungsförsäljning 
17/5 Styrelsemöte 6  

 
Juni 

6/6 Husaby marken, honungsförsäljning 
Styrelsemöte 7 

 
Juli 
 
Augusti 

Styrelsemöte 8 
Botans dag, honungsförsäljning 
Stadsskogens dag, honungsförsäljning 

 
September 

Jälladagen, honungsförsäljning 
Styrelsemöte 9 
Bidraget nr 3 (v 32) 

 
Oktober 

Motioner till årsmötet 
Vaxsmältardag, bigården Jälla 
Styrelsemöte 10 
Bidraget nr 4 ( v 42) 
31/10 (senast) lämna in årsrapporten   

 
November 

Årsmöte 
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