
 

 
 
 
 
 
 
Bidraget nr 3, 2017 
 
Nyhetsbrev till medlemmar i Uppsala biodlareförening 
Se även hemsidan som uppdateras löpande: www.uppsalabiodlare.se 

Ordföranden har ordet: Bästa medlemmar! 
 

Snart är det dags att summera ännu ett biodlarår.  

Det verkar som om sommarens väder i viss utsträckning har kunnat kompensera för den dåliga 

våren. Jag får ett intryck av att samhällen som vart relativt starka i maj har gett en hyfsad skörd 

medan samhällen som var svaga i maj nästan inte har gett någon skörd alls. Det verkar också 

som det åtminstone på en del ställen har varit drag en bra bit in i augusti, framför allt på 

åkertistel men också lite ljung. 

 

Hög tid att vintra in 

Det mesta talar för att en tidig invintring ger lite bättre övervintringsresultat. 

 

Dags att bygga på sina kunskaper - gå en fortsättningskurs! 

Fortsättningskursen är tänkt för biodlare som kommit förbi nybörjarstadiet. De år vi har haft 

en blandning av biodlare med några års erfarenhet och mycket erfarna biodlare, har kurserna 

fungerat mycket väl. Kursen är upplagd som en studiecirkel och deltagarna önskemål blir 

innehållet i cirkeln. Det blir fem träffar varannan till var tredje måndagskväll med start 16.10. 

Du anmäler dig på www.se/uppsala eller på telefon 018-102375.  

 

Snickerikurs? 

Vi planerar också en snickerikurs under vintern. Vi återkommer via mail när planeringen 

kommit lite längre. 

 

Jan Rosenfeld  

jan.rosenfeld@telia.com 

 

 

http://www.uppsalabiodlare.se/
http://www.se/uppsala%20eller%20på%20telefon%20018-102375
mailto:jan.rosenfeld@telia.com


Nu gör vi klart boden och målar i slungrummet! 
Fixardag på Jälla lördag den 16 september kl 10-15.  
Små och stora insatser välkomnas.  
Träffa nya och gamla biodlare. Föreningen bjuder på fika och lunch.  
 
Tid: lördag den 16 september kl 10.00 – 15.00 
Plats: Bigården i Jälla 
Anmälan: Jan Rosenfeld jan.rosenfeld@telia.com eller 070-5435441 

Årets vaxsmältning äger rum på Jälla den 20-22 oktober  
Anmäl dig till Åke Jansson 018 39 81 03, 0706-39 81 02. 
 

Berätta om du använt Apiguard (thymol). De ramarna smälter vi sist. Vi tar inte emot ramar 

från kupor som behandlats med Apistan, av hänsyn till dem som vill ha sitt vax så fritt från 

kemikalier som möjligt. 

Test av sorthonung 
e-Sense har i samarbete med SBR projektpengar från Jordbruksverket för att analysera 
smak och doft på honung. För att kontrollera metoden vill de gärna testa honung som 
skulle kunna benämnas som sorthonung. 
 

e-Sense håller till i Bälinge, NV om Uppsala 

kontaktuppgifter: 

Mathias Lundgren 

info@e-sense.se 
073 - 926 15 94 

Snart är det dags för honungsbedömning – gör bihusesyn 
Bihusesynen innebär att du utför en egenkontroll av att du följer lagar och regler inom 

biodlingen. Läs mer om bihusesyn i en folder på SBR:s hemsida. För att få ett godkänt 

honungsprov ska du ha genomfört bihusesyn samma år. 

 

Om du vill få din honung bedömd är det enklast är att ta med honungsprovet till årsmötet den 

18/11. Läs mer om reglerna för honungsbedömning på SBR:s hemsida.  

 

Se till att du använder godkända förpackningar för ditt honungsprov: 

• glas- eller plastburk 350, 500 eller 700 gram som är uppfylld till sin nettovikt. 

Boka in årsmötet 2017 den 18/11 
Årsmöte hålls lördagen den 18/11 kl 13.00. Plats, Åkerby bygdegård. 
Som medlem kan du skriva motioner till årsmötet. Enligt stadgarna ska motioner vara 
ordföranden tillhanda senast den 10/10.    

mailto:jan.rosenfeld@telia.com
mailto:info@e-sense.se
https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/livsmedelshygien/bihusesyn/
https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/livsmedelshygien/bihusesyn/
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/02/Honungsbedömningsreglemente-160918.pdf


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  
Tfn 0708 102292 info@bromansbigardar.se 
 

 

Kalendarium 2017 - uppdateras löpande på www.uppsalabiodlare.se 

  
September 

3/9 Växt och matmarknad i Botan, honungsförsäljning 
5/9 sista Öppet hus för säsongen, Bigården i Jälla kl 17- 19 
14-15/9 Bonden i skolan, Jälla  
16/9 Jälladagen, honungsförsäljning 
16/9 Fixardag, föreningens lokaler i Jälla kl 10-15 
27/9 Styrelsemöte kl 18.00, Jälla 

  
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, Åkerby bygdegård. Vi börjar med lunch. 

http://www.sigtunahonung.se/biredskap
tel:070-7770212
mailto:ake.bjur@telia.com
mailto:info@bromansbigardar.se
http://www.uppsalabiodlare.se/

