
 

 
 
 
 
 
Bidraget nr 2 2017 
 
Nyhetsbrev till medlemmar i Uppsala biodlareförening 
Se även hemsidan som uppdateras löpande: www.uppsalabiodlare.se 

Ordföranden har ordet: Bästa medlemmar! 
 

Det har varit en besvärlig vår… 

… för många bisamhällen. Det verkar som om riktigt starka samhällen oftast klarat sig bra men 

många svagare samhällen haft en mycket dålig utveckling denna kalla vår. Många samhällen 

tycks också ha drabbats av utsot. De flesta växter har också försenats i sin utveckling men är 

snart inne i en normal rytm. Växligheten kommer ifatt på någon eller några veckor medan det 

tar betydligt längre tid för bina att komma ifatt. De riktigt starka samhällena drar in mycket 

nektar just nu men det verkar inte hända så mycket i svagare samhällen. Vi går alltså sannolikt 

mot ännu en säsong med brist på svensk honung.  

 

Problem med myror  

Problem med ”angrepp” av stackmyrar verkar vanligt i år. Jag har fått flera rapporter om 

utplundrade eller svårt angripna samhällen. Jag har själv fått två starka samhällen helt 

utplundrade ute vid min sommarstuga. Detta trots att jag bedömde att de var ordentligt 

skyddade med vattenhinkar under benen på ställningarna där kuporna stod. Myrorna tog sig 

över vattenbarriären när hinkarna var nästan fulla av döda myror, 

 

Svara på enkät om övervintringen  
Till sist men liten påminnelse om SBR´s enkät om övervintringen. Ska besvaras senast 4/6. 
Resultatet bör kunna hjälpa oss att minska vinterförlusterna. 
http://www.propolis.dk/limesurvey/index.php/729763?lang=sv&newtest=Y 

 
Enkät till fd kursdeltagare 
Vi kommer inom kort att skicka ut en enkät till alla som gått nybörjarkursen mellan 2010 och 
2016. Vi gör detta för att få en uppfattning om hur många som börjar med biodling och hur 
många som slutar. Resultatet kommer att ligga till grund för upplägget av kurserna framöver. 
 
  

http://www.uppsalabiodlare.se/
http://www.propolis.dk/limesurvey/index.php/729763?lang=sv&newtest=Y


Elektriker sökes! 
Finns det någon behörig elektriker i föreningen?  Vi behöver hjälp med att ansluta en fuktstyrd 
fläkt i slungrummet. Vi har haft problem när vi kör ångvaxsmältaren. Hör av dig till Jan. 
 
Jan Rosenfeld  

jan.rosenfeld@telia.com 

070-5435441 
 

Kom till Jälla lördag den 10 juni för att snickra, måla, fixa och fika!  
Vi behöver få klart boden och måla slungrummet. Små och stora insatser välkomnas. Träffa 
nya och gamla biodlare. Föreningen bjuder på förtäring.  
 
Tid: lördag den 10 juni kl 10.00 – 15.00 
Plats: Bigården i Jälla 
Anmälan: Senast den 7 juni till Jan Rosenfeld jan.rosenfeld@telia.com eller 070-5435441 
 

Beställning av Bifor  
Även i år kommer det att bli möjligt att beställa Bifor via föreningen och hämta den vid 
bigården vid Jälla. Mer information kommer via mail.  
 
Till dig som inte får Bidraget via mail: Kontakta någon i styrelsen för att anmäl ditt intresse. 
Eller anmäla gärna en mailadress dit vi kan skicka informationen. 
 

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 
 
Bromans Biredskap, Grillby (i ny regi, öppnar om några veckor, tar emot beställningar) 
Tfn 0708 102292 info@bromansbigardar.se 
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Kalendarium 2017 - uppdateras löpande på www.uppsalabiodlare.se 
  
Juni  

Öppet hus i Bigården, Jälla på tisdagkvällar kl 17.00 till början av 
september 
6/6 Husaby marken, honungsförsäljning 
10/6 Styrelsemöte 7 

 
Juli 
 
Augusti 

Styrelsemöte 8 
3/9 Botans dag, honungsförsäljning 
27/8 Stadsskogens dag, honungsförsäljning 

 
September 

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

 
Oktober 

Motioner till årsmötet 
20-22/10 Vaxsmältning, bigården Jälla 
Styrelsemöte 10 
Bidraget nr 4 ( v 42) 
31/10 (senast) lämna in årsrapporten   

 
November 

18/11 Årsmöte  
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