
 

 
 
 
 
 
 
Bidraget nr 4, 2017 
 
Nyhetsbrev till medlemmar i Uppsala biodlareförening 
Se även hemsidan som uppdateras löpande: www.uppsalabiodlare.se 

Ordföranden har ordet: Bästa medlemmar! 
 

Dags för årsmöte - nu ännu lättare att fylla i årsrapporten  här finns en länk 
Nu är det snart årsmöte igen. Det är även dags att lämna årsrapporten. Rapporten är viktig 
eftersom den ligger till grund för den sammanställning som SBR gör och som sedan är underlag 
för de EU-bidrag  som svensk biodling får. 
 
I år har vi gjort det ännu enklare att rapportera via hemsidan.  Vi behöver alltså få in 
årsrapporter från alla medlemmar. Förhoppningsvis slipper vi att ringa runt för att få in allt.  
 
Rapport från bigården  
Boden är helt klar och det återstår lite jobb i slunglokalen, som får vänta till i vår. Uthyrnings-
slungorna har varit hårt belastade och många medlemmar har utnyttjat slungrummet. 
Vaxsmältningen har blivit så populär att vi antagligen inte hinner med alla trots att vi även 
kommer att köra ångvaxsmältaren.  
 
Ett hyfsat år för de flesta  
Jag får ett intryck av att det trots den kalla våren har varit ett hyfsat år för de flesta. Lite 
ojämnt kanske. En del verkar ha fått bra med honung, andra lite mindre än normalt. Jag tror 
också att fler konsumenter fått upp ögonen för att svensk honung är en kvalitetsprodukt. 
Nästan all föreningshonung såldes på Botans dag och stadsskogens dag och många medlem-
mar jag pratat med verkar redan ha sålt hela årets skörd. 
 
Jan Rosenfeld 
Ordförande 

 

  

http://www.uppsalabiodlare.se/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfou9JJ9aEN8vSgcpq80l2MYF0-Q_qNWw6EMviUKYHys32CFQ/viewform?fbzx=1271749554119757800


Välkommen till årsmötet den 18/11 kl 13 på Åkerby bygdegård 
 
Vi inleder som vanligt med mat och fika.  
Därefter håller vi själva årsmötet.   
Vi avslutar med gemensam provning av honung från när och fjärran. 
 
Kallelsen bifogas.  Länk till kallelsen på hemsidan.   
Ta gärna med honungsprov till honungbedömningen och din årsrapport för 2017.  
Eller fyll i årsrapporten digitalt här! 

Honungsbedömning -  Årets bästa honung  
 
I år är det Uppsala biodlareförening som arrangerar tävlingen Årets bästa honung. Varje 
lokalförening tävlar med de två bästa burkarna från sina medlemmar vid årets honungs-
provning.   
 
Så passa på att få din honung bedömd av föreningens honungsbedömningskommitté. Enklast 
är att lämna en burk i samband med årsmötet. Honungen ska vara tappad i ny glas- eller helt 
genomskinlig plastburk (350, 500 eller 700 gram), utan etikett. Burken lämnas tillsammans 
med ett ifyllt honungsbedömningskort och ett frankerat, adresserat returkuvert. 
 
Två av de till föreningen inlämnade burkarna kvalar sedan in till distriktets honungstävling i 
januari 2018. Som i år alltså äger rum i Uppsala lokalförenings regi. 

Våra sponsorer:  
Bromans Biredskap, Grillby  
Tfn 0708 102292 info@bromansbigardar.se 
 
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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