Ansvarig Claes Fossum
Nr 1 2015
Nu är ännu ett ovanligt biår till ända. Det är inte lätt att göra rätt som biodlare, när
väder påverkar draget så olika från år till år. Detta gör att biodlingen hela tiden
utmanar dig och du kan aldrig med fog säga att så här ska du göra för att lyckas bra.
Därför är det extra viktigt att vi träffas biodlare emellan och utbyter erfarenheter och
hjälps åt att göra på bästa sätt. När vi pratar biodling är vi alla biodlare, oavsett vad
yrke vi haft eller har. Vi blir alla likasinnade när vi pratar om vår hobby och det är
väldigt positivt. Förra året fick vi på våra två samhällen på föreningsbigården ca 15-17
kg och i år fick vi 10 gånger mera. Detta rekord kommer att vara svårslaget!
Alla fick i år mer honung per kupa än året innan, ca 35 kg/sh. om vinterförlusterna tas
bort. Det är nog det högsta snitt jag hört i vår förening.

Det är fortfarande mycket intresse för att börja med biodling när man kommit upp i
den ålder då barn, karriär, nöjen osv har lugnat sig. Man får liksom lite mer tid för sig
själv. Då börjar många reflektera över vad som är viktigt i livet. Många inser att
naturen har en stor del av vad som är viktigt.
Det är redan ca 10 st. som är intresserade att börja nästa år. Tack alla som hjälpt till
hittills att lotsa nybörjare genom den första tiden. De behöver alla en mentor.
Föreningen växer hela tiden med några fler medlemmar varje år. Vi närmar oss åttio
nu. Jag, Claes Fossum har avgått som ordförande och vi har fått en ny: Björn
Svensson. Bengt Paulsen avgick också, så vi har ytterligare två nya ledamöter i
styrelsen: Martin Persson och Johan Karlsson. Jag o Bengt kommer ju att fortsätta
jobba för föreningen som en resurs. Jag kommer att sköta samarbetet med
vuxenskolan, kurser osv. Vi behöver vara många som hjälps åt nu när föreningen är så
stor och på gång. Vi får önska den nya styrelsen LYCKA TILL!
Föreningsbigården har varit mer välbesökt i år. Vi hade hoppats få träffa fler
sommarboende och nya medlemmar där. Det är trevligt och ledigt att träffas över
medhavd fika och prata bin och dessutom besöker vi ju våra föreningsbin varje
måndag. Då är det ett gyllene tillfälle för nya eller blivande biodlare att pröva på eller
få instruktioner om olika åtgärder som ska göras. Föreningsbigården är öppen varje

måndag kl 18 med start 18/5 och ända till och med 31/8. Vill du pröva på så
kom bara! Ta gärna med en bekant! Bikläder finns att låna!
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Örjan o Tryggve har lovat att fortsätta att ansvara för föreningsbigården. Vi har köpt in
en bod som vi ska ha som föreningshus och tillika slunghus. Vi kommer att placera
den i Håv, Tegneby, hos Martin Persson. Viss upprustning av boden kommer att ske
under vårvintern.
Drottningodling (Örjan ledare) tycker många är intressant, så det finns säkert intresse
för en studiecirkel i år också. Anmälan till Örjan om du vill delta.
Senast 17/4. orje@telia.com 0730 21 65 33
Obskuporna
Vi fick inte upp obskuporna året som gick. Vi får se hur vi gör i år. Kanske kan vi få
upp någon anslagstavla på ett bra ställe.
Medlemsantal
Vi ökar lite totalt också, positivt. Vi är 75- 80 st ordinarie o mer än 30 info.
Att synas är att finnas. Är det marknad eller något sådant så ställ gärna upp för
föreningen. Sälj honung och dela ut foldrar. Det är troligen sådant här plus att du pratar
positivt om din hobby och din förening som gör att vi ökar. Ett stort tack till alla som
kom på våra möten.
Medlemsnytta: OBS! Bifor, glas, och biutrustning får köpas via våra
bitillbehörsaffärer. Se längre fram i flustret.
Kontakta styrelsen om du behöver hjälp med oxalsyra! Hjälps åt, dela på tillredda
förpackningar. Den går att använda ett par månader efter tillredning. Kom på våra
möten, lär dig mera om biodlingen.
Slungning ( slunga, perforatorer för, LN, LS, Svea o halvsvea), 50: - för medlem o
100: - för icke medlem i föreningen. Bg. nr 5699-0377 Tala med besiktningsman
innan du får slunga! Vid höstslungningen, i så god tid att det fortfarande finns yngel
kvar. Vi försöker att slunga under kort tid på hösten så att vi inte får in så mycket fukt i
lokalen Obs! ingen silning där.
Anmälan om slungning till Claes 0737 52 28 31.
Kurser: Nybörjarkurs i SV ´regi, anmälan till SV eller Claes. Anmäl dig nu redan!
Drottningodling: (anmälan till Örjan)
Kamratcirkel: bi-snack i föreningsbigård (ingen anmälan, bara kom!).
Mötena i Henån, skriv dig på lista, då du deltar.
Nya snickarkvällar, om riktigt många intresserade anmäler sig till Claes, så kommer
vi försöka fortsätta med detta. Vi kommer att ta ut en avgift för material innan kursen
startar. Vi får lite bidrag /timma som bidrar till hyran. Uteblir deltagaren, får
föreningen betala. Nybörjare ska kunna åstadkomma, en enkel botten, tak, lådor med
ramar till ett samhälle. Andra mer komplicerade delar.
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Detta är exempel på biutrustning som du själv kan tillverka.
Honungen: För att få köpa SBRs etiketter måste du ha gjort din bihusesyn och
bedömt din honung. Egen bihusesyn får göras för upp till 1000 kg produktion.
Honung från Orust är en exklusiv produkt som till största delen innehåller nektar från
obesprutade blommor,såsom klöver, maskros och vilda växter, oftast ljung. Så ta
ordentligt betalt, bra vara ska kosta! Det är sug efter vår rena honung. Vi får inte
stora skördar, men honungen är desto bättre !!! Motsvarande honung är dyrare i både
Spanien och Tyskland bl.a. Köp distriktets locketikett av Claes 0,50:-/st.
Vax
Föreningens ångpanna sköts av Mårten. Vax renat hos Mårten blir garanterat fritt från
luriga bekämpningsmedel som används av oseriösa biodlare. Glöm inte torka ramarna
direkt efteråt, annars möglar de. Tel 23004
Själv lämnar jag mina lådor med ramar som är slungade och med gammalt vax till
Mårten, sedan ringer han när de ska hämtas och då ställer jag dem på tork. när de
torkat, kör jag över dem med värmepistolen och lagar ev. trasiga trådar. Jag byter
ca 10 ramar/sh. varje år, ibland något mer. Mina bin står på en låda över vintern. Har
du två lådor över vintern blir det mera vax att rena. Det är bra om bina får övervintra
på vax som inte varit i kupan föregående vinter. Risken för amerikansk yngelröta
minskar då betydligt. Det går utmärkt att invintra på helt nytt vax.
Ekonomin: Vår ekonomi är fortsatt god. Det är tack vare att allt görs ideellt,
samarbetet med SV(vi betalar ju inga hyror för våra möten där). Hjälp med flustertryck
(än så länge). Kanske vill du hellre ha vårt fluster på mail. Det finns ju redan nu under
dokument på hemsidan. Säg till via mail till kassören om du nöjer dig med fluster på
hemsidan, då sparar föreningen en slant. I år kommer vi att ha utgifter för
föreningsbigården, men vi har också haft inkomster på honung och slungning, så det
går nog bra

Du som tycker det är roligt att stötta föreningen, eller tycker att ett medlemskap
i SBR är onödigt kan bli infomedlem. Kostnad 50:-/år. Anmälan till Kassören
Gunilla Paulsen Bg. nr 5699-0377
Du som har e-post kontakta någon i styrelsen, eller till claes@bohusbin.se. Vi kan då
skicka ut ny information till dig via e-post och sparar då portot. Vi kommer att skicka
annat nytt också. Dessutom kolla vår hemsida! www.bohusbin.se/lokal/orust/ Det är

3

många som besöker vår sida, positivt. Vill ni ha något publicerat kontakta Claes! Ev.
nyheter och aktiviteter kommer att stå där. Om du går in på SBRs hemsida,
www.biodlarna.se och vidare till biodling där du bor, så kommer du rätt. Passa på att se
på distriktets www.bidistrikt-gob.se/ (Göteborg o Bohuslän) hemsida efter nyheter i
distriktet och grannföreningarna.

Aktiviteter: Välkomna till SVs lokal i samma hus som pizzerian i Henån. Kaffe
serveras alltid. Alltid start kl. 19. Anteckna i din almanack!
Teman i år: fördjupning av vårt bi och underlätta biodlingen

Lö 28/2 Öppet styrelsemöte kl 13 SV Henån Kaffe.
Vad vill vi göra i vår förening? Var med och bidra!
On 25/3 Möte Henån SV kl 19. Kaffe.
Vad händer i bigården, Nytt inom biodlingen.
Lö 28/3 o ti 31/3 startar nybörjarkurserna
Ti 28/4 Öppet styrelsemöte kl 19 SV Henån. Inf. om drottningsodling och
andra sommaraktiviteter, föreningsbigård, slungning odyl.
Lö 16/5 Vårmöte , kl 11-14 i vår nya föreningsbigård på Håv 830
Tegneby. (Granne med Håvs Lamm, Ca 1 km mot Ellös från Tegneby
korsväg höger sida) Kaffe m.m.
Må 18/5 Föreningsbigården öppen, varje måndag nu kl 18 t.o.m. 31/8.
Ta med fika! Ta med bekanta! Bikläder finns.
Må 15/6 öppet styrelsemöte på föreningsbigården Håv kl 18
On 19/8 Alla välkomna till Pia och Helge Josefsson Tavlebord
Honungsgård. Kostnad 50:-/pers.( visning och kaffe med hembakt bröd)
Ti 15/9 Möte SV Henån kl19, Kaffe! Summering av sommaren, åtgärder
inför hösten i bigården.
11/11 Årsmöte i Stala församlingshem kl 19! Obs! Honungsbedömning kl
18:30. Ta med ej namnad 500g eller 700g burk och ifylld lapp. Kaffe.
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.ÅRSMÖTET Vi var 35 personer på vårt sista möte för året. Det var inte fel
på surret i år heller! Vi var några fler än året innan!
Nästa år kanske du kommer också!
Vi har det ju så bra att vi har Monica Selling i vår förening, däför
fick vi en genomgång av vad som händer på distriktsnivå (
Monica ordförande) och på riksnivå ( Monica ledamot) och vad
som ska göras framöver. Mycket bra. Många frågor blev det
också. Monica tycker vi är dåliga på att besöka distriktets
temadagar osv.! Vi får väl försöka bättra oss, vi får pusha på
varann!
går nogEtt
brastort tack till Monica, både för kvällen och för allt du
gör för oss!
SBR`s kvinnor
Kvinnligt nätverk, (numera SBR`s kvinnor), är vilande. Flera av de nya biodlarna i
föreningen är kvinnor, några är riktigt bitna av sin nya hobby. Kontakta Jirina Janzbach
eller Kristina Rehnberg om du vill veta mer. På distriktets hemsida finns egen flik med
kvinnligt nätverk, även på SBRs hemsida.
Eva Carlsson är kontakten i vårt distrikt.
FLYTTNING AV BIN ( Har du anmält till länsstyrelsen din uppställningsplats?)
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-ochlandsbygd/djurhallning/biodling/Pages/webbanmalan-innehav-av-bisamhalle.aspx
Vi tillhör zon 1. Detta innebär att vi får flytta bin inom zonen men inte alls till andra
zoner. Fortfarande gäller att de måste besiktigas( gratis!) innan de flyttas över
församlingsgränserna.
Om du fångar en svärm utanför din församling, kontakta bitillsynen innan du flyttar
hem den. Om du är osäker på varifrån svärmen kommer, kan det vara en bra
försiktighetsåtgärd att ställa den i en låda på platsen tills den fått täckt yngel. Kontakta
sedan bitillsyn innan flyttning över församlingsgräns, detta för att förhindra yngelröta
bland dina bin. Om du vill få svärmen ren från varroa går det bra att sätta spärrgaller
under och ge den 85 % myrsyra på boten via en vettexduk. Tänk på att lägga en skiva
över nätbotten om du har en sådan. Mer information finns att hämta på SBRs hemsida.
Det är rätt o riktigt, att ringa bitillsynen innan flyttning över församlingsgräns av
svärmar. De kan vägleda dig på bästa sätt.
Vi bör också tänka på att inte flytta in bin med annan ras än den som redan finns i ett
område. Absolut inte till områden där drottningodling förekommer av renrasiga bin!
Om vi gör så, saboterar vi hela aveln för vederbörande, som ju gör en insats för oss
andra. Vi ska vara rädda om våra drottningodlare på Orust!! Det kan alltså förekomma
vandringsbiodling, även av biodlare från andra föreningar. Ta hänsyn till varann!
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Bitillsynen: De som jobbar med bitillsyn är anställda av staten. De är myndighetspersoner, precis som tull osv. Vi i föreningens styrelse har inte något som helst med
val av tillsyns man eller vad de gör. Vi vet däremot alla att det de gör är till nytta för
bihälsan och för oss biodlare med andra ord. De är ju dessutom gratis för oss.
Så hjälp dem i deras arbete, det har vi tillbaka. Säg till när du ska flytta bin osv.
Sven Ström och Bengt Paulsen: (Morlanda, Flatön, Malön, Tegneby, RöraJirina Janzbach: ( Långelanda, Myckleby, Torp, Stala ). Alla reserv för varandra.
DRÖNARRAM Det är viktigt att sätta i drönarramar, april till midsommar. För att få
tillräckligt med drönare för parningar, kan du låta bli att skära ut den första halvan. Börja
då du utökar i kupan. Du som har frågor om varroa? Ring någon av oss i styrelsen, eller
bitillsynsmännen, så får du hjälp. Vi hoppas alla bin blivit behandlade 2014, bra! Det går
mycket bra att vara biodlare trots varroan. Själv hittade jag många kvalster i de frysta
drönarkakorna då jag kollade. Det kändes bra att få bort så många.
Varje kvalster du tar på våren ger 60-100 mindre på hösten!! Tänk om vi kan få alla
att använda drönarram! Om vi gör det får vi friskare vinterbin.
Om det finns 10 kvalster på våren, kan det vara 1000 på hösten. Ofta är det ca10 000 bin
efter ljungdraget dvs. 1 kvalster/10 bin. Det innebär att det går omkring minst 1000 bin
med öppna sår som kan bli infekterade av virussjukdomar. Skär ut vart:

10:de

7:de

20:de

dag

Ägg till färdig drönare tar ju 22 dagar. Ramen sätts in som nr 3 el 4 från kant direkt
under spärrgaller. Gallret är ett måste för att drönarramen ska fungera.
Preparat ska kanske kunna ersätta drönarurskärningen. Både Apistan och Tymol är
godkända preparat. Apistan ger resistens på sikt. Tymol upptäcktes 1719 timjanessens
av en tysk apotekare som kallade det timjankamfer. Det är tymol som gör timjanoljan
så starkt bakteriedödande. På 1860-talet började det rekommenderas som antiseptikum
och blev vanligt som sådant efter 1882 då det började tillverkas syntetiskt. Under första
världskriget ingick det i många europeiska soldaters standardutrustning.
Till hösten behandlar vi med organiska syror såsom oxalsyra. Även myrsyra går an.
Tänk på att använda skyddsglasögon och skyddshandskar av plast eller gummi.
Lättast att använda oxalsyra! Den fungerar bäst vid temperaturer strax under 0 grader.
Då är sh. klotat och oxalsyrehalten blir rätt. Bäst effekt och lättast.
Du kan även behandla med myrsyra, om du är osäker på en svärm eller om du misslyckats med drönarutskärning. Preparera en vettexduk med ca 20 ml( 2ml/ram)
85% myrsyra och skjut in den via flustret i juli innan ljungdraget. Skatta först! Bäst
effekt om yngelrummet endast är en låda. Myrsyran är en tung gas, därför orkar den
bara en låda upp. Om yngelrummet är på två lådor, får behandling ske ovanpå med
65%-ig, även nu max 2ml/ram. Låt ligga 4-5 dagar. Vid osäkerhet, fråga bitillsynen!
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Myrsyran är även farlig att inandas. Så var försiktiga! Använd glasögon och mask. Det
är osolidariskt mot våra biodlarvänner att inte behandla!
Vax Byt vax i yngelrummet varje år så minskar du risken för yngelröta. Mårten
Svensson smälter och rensar vax samt tillverkar mellanväggar ring 23004 så får du hjälp.
Att göra i ordning ditt eget vax på Orust, gör att du inte får in andra kemikalier i din
kupa.
Bitillbehör kan köpas hos: Lennart Berntsson Trankoket 20 Skåpesund tfn 66 63 50.
Säljer för Joel Svensson Munka Ljungby
och även hos: Margareta (Meta) och Mats Jedmo (säljer för Töreboda) Blötkärr Hårleby
0705-633418 0304-47331. De brukar även sälja avläggare.
Nyheter: Inom SBR: Nya stadgar, nytt medlemsregister, kontoret flyttat från HF till ett
billigare hus. Vi ökar fortfarande, ger bättre ekonomi. Jobbar hårt!
Skadedjur på intåg i Europa! Lilla cupskalbaggen finns i sydvästra Italien. Finland bl.a.
importerar årligen ca 600 sh. från Italien. Hur vi gör vet jag inte. Import är lurigt! Denna
skalbagge tar över skattlådor och det hela blir som om de var fulla med vaxmått.
(Inga utbrott av yngelröta nu på några år. Byt vax i yngelrum varje år!)
Intresset för biprodukter ökar, såsom propolis, pollen och drottning gelé. Detta mycket
tack vare att alternativmedicinen ökar i förståelse.
Vår styrelse:

Från vänster. Björn, Örjan, Kristina, Martin, Gunilla och den saknade Johan
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Styrelsen 2015
år tid
tel.
Ordförande
Björn Svensson *
1 (-15)
nyval 0706 36 42 78
Vise ordf.
Martin Persson
2 (-15, -16) nyval 0706 64 73 55
Sekreterare Kristina Rehnberg*
2 (-14, -15)
370 38
Kassör
Gunilla Paulsen*
2 (-14, -15)
411 53
Ledamot
Johan Karlsson
2 (-15, -16) nyval 490 48
Ersättare
Örjan Magnusson*
2 (-14, -15)
594 35
De med stjärna i tur att väljas om, eller ersättas på nästa årsmöte nov. 2015

Samtliga nedanför valda på 1 år
Revisorer :
Kurt Olsson
Leif Gullberg
Lennart Olsson
Ombud till länsförbundet:

Honungsbedömningskommittén

omval sammankallande
omval
omval ersättare

Helge Hermansson
Björn Svensson
Martin Persson
Johan Karlsson.
Claes Fossum ersättare
Örjan Magnusson ers.

omval
nyval
nyval
nyval
omval
nyval

Helge Hermansson
Leif Gullberg
Sven Johansson
Kristina Rehnberg

omval sammankallande
omval
omval
omval ersättare

Kommittéer o uppdrag

Behövs det några, utses dessa av styrelsen

Valberedningen :

Helge Hermansson
Claes Fossum
Stig Olsson

omval sammankallande
nyval
omval

Det beslutades att detta fluster även är kallelse till årsmötet 2015!
Honungsbedömning sker också, (omärkt glas 700g/500g eller klar plastburk.). Dessutom måste du ha ifylld bihusesyn för att få köpa SBR-etiketter.
Årsavgift 50 kr till föreningen både för ordinarie SBR och info. medlem.
Vid betalning till föreningen: Bg. nr 5699-0377
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Qrust

Biodlare

Efternamn
Alexandersson
Andersson
Andersson
Antonsson
Beckman

Förnamn
Kent
Erik
Rune
Claes
Torsten
LarsGunnar
Erik
Fritz
Ingemar
Jonas
Christer
Kenneth
Lars-Erik
Claes

Berntsson
Björklund
Carlsson
Carlsson
Edcrona
Egvik
Ericsson
Eriksson
Fossum
Fossum
Fröslee
Jonsson
Gullberg
Gunroth
Gustavsson
Hammarbäck
Hansen
Henriksson
Hermansson
Hilde`n
Janzbach
Jedmo
Jedmo
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Josefsson
Karlsson
Kobel
Letell
Lindell
Lyth
Lyth

Rose-Marie

Jenny
Leif
Hans
Tryggve
Sven
Anette
Kurt
Helge
Göran
Jirina
Margareta
Mats
Annelie
Emanuel
Lennart
Per Olof
Sickan
Sven
Helge
Johan
Christina
Martin
Greger
Alf
Marianne

Adress
Hasselbacken 216
Södra Bäckevägen 6
Haga 234
Nöteviken 234
Prästkragsvägen 28

Postadress
472 93 Svanesund
433 64 Sävedalen
473 98 Henån
473 91 Henån
448 36 Floda

Telefon
0304-44140
0730500156
0304-41115
0304-30854
0302-32535

Groröd 331
Lunden 516
Säckebäck 645
Vassö 115
Långelanda-Stala 766
Torp533
Önne 354
Långelanda-Röra 112
Hällsberg 615
Hällsberg 615

473 93 Henån
474 96 Nösund
472 97 Varekil
473 94 Henån
472 93 Svanesund
47393 Henån
473 94 Henån
472 93 Svanesund
472 96 Varekil
472 96 Varekil

0304-37084
0709710550
0304-10224
0304-49114
0760973664
0706326067
0304-47196
0304-44105
0737522831
0304-41335

Persikevägen 57
Stala 420
Ekåsvägen 16
Tegneby-Hogen 131
Kårehogen 133
Hasselvägen 1, lgh.
1203
Bråten 270
Lyr Both 306
Högåsvägen 8
Västra Bö 222
Hårleby 433
Hårleby
Röra 110
Bäcken 631
Vräland 355
Sundberget Vindön 437
Åsarna 112
Rålanda 505
Tavlebord 127
Långlanda-Röra 110 4
Ekåsvägen 15
Nordostpassagen 63
Lyr Bäckevik 645
Ängvägen 18
Ängvägen 18

22355 Lund
472 97 Varekil
43494 Vallda
473 97 Henån
474 93 Ellös

0761958851
0304-41360
0702258539
0768705990
0702557495

473 32 Henån
47293 Svanesund
474 96 Nösund
438 34 Landvetter
472 93 Svanesund
473 98 Henån
473 98 Henån
472 93 Svanesund
474 93 Ellös
472 93 Svanesund
473 91 Henån
472 91 Stillingsön
474 93 Ellös
473 97 Henån
472 93 Svanesund
473 32 Henån
41311 Göteborg
474 96 Nösund
474 70 Mollösund
474 70 Mollösund

0767084518
0704444325
0304-20687
0704375739
0304-44915
0304-47331
0705633418
0304-49048
0304-51656
0304-39018
0304-44084
0304-22155
0304-22383
0304-49048
0730246582
0736910887
0304-20445
0304-21070
0304-21070
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Magnusson
Martinsson
Mattsson
May
Mellberg
Nade`n
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Paulsen
Paulsen
Persson
Persson
Persson
Persson
Persson
Petersson
Popovic
Rehnberg
Samuelsson
Selling
Simonsson
Ström
Svanberg
Svanberg
Svensson
Svensson
Torstensson
Tunbrå
Thunved
Westberg
Wik
Williamsson

Örjan
Ingemar
Tore
Mikael
Mats
Magnus
Bert
Eva-Lena
Helen
Jonny
Kurt
Lennart
Roger
Stig
Bengt
Gunilla
Christer
Isak
Jonas
Lasse
Martin
Rune
Radojka
Kristina
Jan
Monica
Lars-Erik
Sven
Bo
Therese
Björn
Mårten
Bengt
Lars-Olof
Birgit
AnnChristne
Mieke
Kurt

Andersson

Torbjörn

Bengtsson

Bo

Lerskall 520
Ödsmål 680
Kungsviken 702
Målleröd 313
Morlanda-Bräcke 220
Naddebacken 635
Nedra Dale 333
Björholmsvägen 119
Föggestorp 225
Bäcken 624
Kyrkeröd 340
Skala 108
Gustorp 524
Humlevägen 3
Hjälmvik 375
Hjälmvik 375
Rossön 462
Göksäter 306
Göksäter 306
Bivägen 3
Rossön 462
Box 65
Kärra209 Nyhagen
Brunnefjäll 779
Åbybergsgtan 40
Dale Prästgård 305
Morlandavägen 9
Lilla Klevedal 941
Tyfta 547
Gåre 669
Flatön,-Traneviken 368
Grokärr 6314
Gömmeliden7
Killingegången 9
Gärdsbo Dalen 345

473 95 Henån
473 93 Henån
473 99 Henån
472 96 Varekil
47292 Ellös
47393 Henån
472 96 Varekil
471 91 Klövedal
473 93 Henån
474 93 Ellös
472 96 Varekil
473 94 Henån
473 98 Henån
472 95 Varekil
472 97 Varekil
472 97 Varekil
472 97 Varekil
473 96 Henån
473 96 Henån
472 95 Varekil
472 97 Varekil
474 11 Mollösund
473 96 Henån
473 94 Henån
431 31 Mölndal
474 92 Ellös
474 31 Ellös
473 92 Henån
473 98 Henån
473 91 Henån
474 91 Ellös
473 99 Henån
47232 Svanesund
421 76 V. Frölunda
474 96 Nösund

0304-59435
0304-37194
0304-59485
0304-44496
0761415015
0709395801
0304-10359
0304663109
0304-37174
0304-50923
0304-47376
0304-37510
0304-41332
0304-10235
0304-41153
0304-41153
0304-10006
0304-23211
0703754175
0304-10097
0706647355
0304-21022
0304-23103
0304-37038
0705845791
0304-50502
0304-50643
0304-39042
0304-47039
0739759393
0706364278
0304-23004
0767983663
0708480856
0304-20053

Tollungeröd 144
Flatön 790
Skredsröd 1801

472 94 Svanesund
474091 Ellös
473 96 Henån

0304-47451
0304-55020
0304-23089

433 64 Sävedalen

0700914634

Info-medlemmar
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Södra Bäckevägen 6
Kung Kristoffers g. 3B
lgh1202

252 34 Hälsingborg

Carlsson
Claesson
Ete`ve
Hagman
Hasselgren
Helgesson
Hjälmsten
Jansson
Johansson
Johansson
Johansson
Karlsson
Karlsson
Martinsson
Niklasson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nordberg
Nordberg
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Sandstedt
Sterner
Söderström
Tiderman
Tiderman
Utgren
Wedin
Orjenfelt
Östman

Gösta
Inga
Joel
Leif
Lilian
Bertil
Christer
Sture
Egon
Kristian
Ture
Ingvar
KarlGustav
Nils
Bengt
Agneta
Kerstin
Kjell
Bengt
Bo
MatsGöran
Morgan
Bengt
Tore
Anna
Lennart
Ralf

Nilssonsbergsgatan 14
Box 2029
Allmag 494
Kärr 110
Häröd 379
Bogane 232
Landsvägen 37
Krokens Anders Väg 9
Klevedal 340
Burås 320
Mölneby-Nötteberg 234
Welandersgatan 33
Västergårdsvägen 504
Björneröd Sörgård 730
Allmag 418
Banvägen 10
Köperöd 110
Bua 408
Lyckhemsvägen 17
Långelanda-Röra 135
Åsarna 142
Berga 51
Åsen 221
Röseliden 58
Rossö 532
Trätte 871

Landsvägen 42
Ingegärdsvägen 11
Ingegärdsvägen 11
Andenäs 361
Martina
Västra Ringsröd 250
Christel
Kullegärdet 28
Ann-Catrine Krossekärr 740
Lena
Gunnar
Morgan

411 43 Göteborg
474 11 Mollösund
472 92 Stillingsön
472 92 Stillingsön
473 96 Henån
472 93 Svanesund

031-828362
0304-21389
0304-43543
0304-37232
0304-50458
0304-49083
474 95 Hällevikstrand 0304-52145
463 71 Lödöse
0520660181
473 92 Henån
0304-39088
472 94 Svanesund 0304-44938
472 94 Svanesund 0304-44080
416 56 Göteborg
0702423291
474 95
Hälleviksstrand
0304-47495
474 93 Ellös
0304-22136
472 92 Stillingsön
0304-43306
435 43 Pixbo
0706742990
474 92 Ellös
0304-50145
474 93 Ellös
0304-51419
472 31 Svanesund 0304-44449
472 93 Svanesund 0304-44625
472 92 Stillingsön
471 71 Hakenäset
472 94 Svanesund
471 93 Kållekärr
472 97 Varekil
472 96 Varekil
474 95
Hälleviksstrand
426 68 V. Frölunda
426 68 V. Frölunda
47394 Henån

472 96 Varekil
433 68Sävedalen
4 473 94 Henån

0304-43431
0304665482
0304-12132
0304660933
0304-12161
0304-10059
0304-52302
0730946690
0707886690
0304669286
0304-10242
0709893266
0304-30110

Detta fluster är kallelse till årsmötet!!!!!! Välkomna!
Ev. ändringar i detta utskick och stora möten kommer att stå på vår hemsida ! Titta
även i Stenungsundsposten, SVs annonser o Stenungsundstidningen. Mera kurser o
möten på distriktets hemsida och bitidningen. Spara Flustret!!

Undrar du något? Ring eller mejla styrelsen eller mig !
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Orust Biodlareförenings verksamhetsberättelse år 2014
Verksamheten börjar ju i och med årsmötet. Där hade vi sedvanlig honungsbedömning och Claes
Fossum visade bilder från föreningen. Det pratades om året som gått och vad som var på gång. Monica
Selling (ordförande i vårt distrikt och ledamot i SBR) belyste både från distrikt och SBR vad som gjorts
och vad som var på gång.
Föreningen har haft 10 medlemsmöten inklusive årsmötet. Av dessa har tre varit öppna styrelsemöten
och ett vårmöte med föredragshållare. I år var det vår egen medlem Christina Kobel som föreläste om
Livsmedelshygien. Det var alldeles för få som tog chansen att höra Christina!
Våra möten i Henån har varit välbesökta med olika tema. Hemsida finns och mycket information har gått
ut via mail. Föreningen deltog via sina valda representanter på distriktets årsmöte.
Vi har tappat några medlemmar, men fått även nya och är nu 76 SBR medlemmar, varav 1 st.
juniormedlem, 4 familje-medlemmar. Vi har dessutom 33 st. info-medlemmar. Även de har minskat något.
Aktiviteter: Förutom nybörjarkurs (i SV`s regi), 8 st. nybörjare, har Örjan Magnusson haft en kurs i
drottningodling (5+Örjan deltog. ). Många drottningar har krupit ur sina celler till odlarnas stora lycka. Det
är stort intresse för att prova på att odla fram egna drottningar.
Vi har även haft kamratcirkel i föreningsbigården. Tryggve Gustavsson och Örjan Magnusson har haft
huvudansvaret, vilket de skött på ett utomordentligt sätt. Det började dåligt med att ett samhälle var så
svagt att det fick slås ihop med ett annat svagt, men efter det blev det en fantastisk utveckling med hjälp
av ett enormt drag på vitklöver. Resultatet blev fantastiska 170 kg honung och en ny avläggare. Detta blir
säkert ett svårslaget rekord.
Vädret har varit strålande, så det inköpta partytältet behövdes nästan inte. Ladan var ej tillgänglig, då ny
ägare behövde denna. Då Näs , där föreningsbigården är, har fått ny ägare som är bosatt där, har vi i
samförstånd med honom beslutat att flytta föreningsbigården. Var det blir är inte helt bestämt. Vi har köpt
in en bod, som ska rustas upp i vinter. Vi har haft fler besök av icke biodlare, tack vare turistbyrån, men
även biodlare från bl.a. Rongedala!!
Det blev en bantad snickarkurs. Vi får bli bättre på att förbereda deltagarna. Det var Tryggve Gustavsson,
Erland Berntsson och Bengt Paulsen som var handledare. Vi kommer med en ny med uppstart i
december. Vårt samarbete med SV(studieförbundet vuxenskolan) är världsbäst. De ställer upp för oss på
alla sätt. Möten i deras lokaler utan hyra. Vi har även fått bidrag från SV för hyran till snickarkursen.
Slungrummet har används 9 gånger. Uppmaning att bina skulle vara besiktade har kvarstått. Hjälp med
oxalsyrabehandling har funnits och gjorts.
PR: Föreningen deltog i Myckleby hembygdsdag (traktordagen). Det var Claes Fossum och Åke
Gustafsson som var våra ambassadörer. Vi sålde en hel del honung från föreningsbigården. Det var
många intresserade där, som ville prata biodling.
Skörden har varit bra på ön. Sommarhonungen blev stor för många men ljungen gav sämre avkastning.
Snittet kanske ca 30 kg mot förra årets 14 kg.
2014- 11-12 Styrelsen
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