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Nr 1, 2010
Nu är det dags att planera för ett nytt biår. Då är det bra att summera året som gått. Vad har fungerat bra
eller mindre bra. Det är ganska skönt att sitta inne i värmen i vintermörkret och tänka tillbaka på vad vi
åstadkommit, både själva och tillsammans i föreningen.
Det kvinnliga inslaget i vår förening ökar fortfarande. Mycket glädjande!
Vi ökar lite totalt också, positivt.
Vi har haft visningskupa med anslagstavla vid Saras hus i Henån. Lyckat trots en del sabotage. Dessutom
deltog vi i Bli MÄÄ på kajutan och Myckleby`s hembygdsdag. Det är bra att vi syns.
Kurser : Bengt Paulsen har haft kurs i drottningodling, med många deltagare. Det är inte så lätt i början,
men intresset har väckts och många kommer att fortsätta i sommar. Bengt har lovat fortsätta med kursen
även till sommaren. Vi hoppas det blir fler lyckade drottningar i år. Anmälan till Bengt!
Nybörjarkursen hade max antal deltagare, 10st. De flesta är biodlare nu!
Möten:I år fyller vår förening 90 år. Fantastiskt! Vi i styrelsen hoppas att fler ska komma på våra möten.
Det är för oss alla, vi gör dem. Vi som ordnar, blir gladare ju fler som kommer. Det är vår belöning.
Biodlingen:Vi tappar lite samhällen då och då, men varroan verkar vi hålla stången.
Yngelröta upptäcktes på nordvästra Tjörn i samband med invintringen. Hur smittan kommit vet vi inte. På
Orust har vi varit förskonade nu i flera år.

Det känns som det är färre som slutar just nu och det är positivt. Det är bättre att ta hjälp än att sluta. Du
som är äldre, ställ upp som mentor så får du hjälp

tillbaks. Honungsskörden blev sämre än normalt på det inre av Orust, men bra, speciellt på västsidan. Det är
fortfarande god efterfrågan på närproducerat. Det är även stor uppmärksamhet i media på hur viktig
pollineringen är för vår fauna. Forskning har inletts för att beräkna hur mycket pollinering påverkar
skörderesultatet på grödor av olika slag. Nu kanske det är dags att ta vara på pollen? Nyfiken?
Bihusesynen är förändrad för dig som producerar mer än 1000 kg, då måste du kontrolleras. För oss andra
är det som innan.
Vårmötet: I år kommer vi att få GMO förklarat för oss på förståligt sätt. Det är kravbonden och biodlaren
Jonny Lunneryd från Trollhätteområdet som kommer.
MEDLEMSNYTTA
Slunghuset i Näs fungerar bra. 3 st. slungade där . I år samordnades höstslungningen till ca 1 vecka. Hoppas
vi får behålla det.
Slunghuset får användas mot en avgift på 50 kr för medlem (även Info.) och 100 kr för icke medlem.
Anmälan till Kurt Olsson eller Claes.
Det samköptes glas och socker, både vanligt och kravsocker. Sockret ligger i 25 kg/säck. Året som gick
köpte vi knappt en pall glas med flak. Vi ska försöka ha en del förpackningar med oxalsyra också i lager.
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Kontakta styrelsen om du behöver hjälp! Hjälps åt, dela på tillredda förpackningar. De går att använda
minst 2 mån efter tillredning. Det var ca 50 som var med i samköpet.
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.
Vår ekonomi är fortsatt god. Det är tack vare att allt görs ideelt.
Det saknas bin. Gör avläggare eller sälj svärmar. Vi måste ha bin till nybörjare också. Förra året fick
nybörjare köpa avläggare utifrån för ca 1500:- inklusive låda, ramar, tak o botten. Det finns fortfarande
beg.biodlingsmaterial ,(ramar och lådor ), att köpa. Kontakta Sven Ström. 2 kr/ram 20 kr isolerad låda, 10
kr oisolerad låda och odlingskassetter 10 kr/st. Ska du spika nya ramar, Ring Mikael May 444 96, så fixar
han billigt ramvirke i färdiga längder.
Aktiviteter: Välkomna till SV´s lokal i samma hus som pizzerian i Henån. Kaffe serveras alltid. Alltid start
kl. 19. Anteckna i din almanack!
Ti 2/2 Öppet styrelsemöte , ( kort!).Sedan berättar Gunilla Paulsen om hur
man tillverkar och visar hur man gör salva .
To 18/3 Frågekväll med Helge Josefsson, där vi kan få tips så vi kan
bli lite duktigare och rationellare i vår biodling. Fråga mycket?
Ingmar Martinsson och Sven Ström informerar om projektet fördjupad bitillsyn i Västra Götaland.
To 22/4 Vårmöte i Kajutan. Föredragshållare: Anders Lunneryd, kravodlare och biodlare. Han berättar om GMO, (Genmodifierade
grödor), så att även vi förstår. Kaffe till självkostnadspris. Andra
föreningar och intresserade av GMO är välkomna. Lotteri.
Ti 18/5 Drottningodling Bengt P. håller i kvällen.
To 10/6 Öppet styrelsemöte. Inför sommaren, information och aktiviteter.
To 9/9 Vi möts och pratar om hur sommaren gått och tips inför slut skattning och slungning.
Ti 5/10 Öppet styrelsemöte, summering av året, vad gör vi nästa år.
On 17/11Årsmöte, 90-års jubileum, ordinarie val, honungsbedömning, lotteri
Kaffe och något extra!!! Kl 19 i Stala församlingshem. Vi ses!
Information
Ev. ändringar i detta utskick och stora möten kommer att stå i bitidningen!
Titta även i Stenungsundsposten, SV`s annonser och Stenungsundstidningen.
Du som har e-post kontakta någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till claes.fossum@hem.utfors.se. Vi kan
då skicka ut information till dig via e-post och sparar då portot. Vi kommer att skicka annat nytt också.
Dessutom kolla vår hemsida. Där finns sida för köp o sälj. Vill ni ha något publicerat kontakta Claes! Ev.
nyheter och aktiviteter kommer att stå där. Om du går in på www.biodlarna.se och vidare till biodling där
du bor, så kommer du rätt. Passa på att se på distriktets (Göteborg o Bohuslän) hemsida efter nyheter i
distriktet och grannföreningarna.
Kurser
Nybörjarkurs börjar den 7/4, kontakta SV tfn 314 64 eller Claes
Drottningodling . Bengt (ledare) Vill du vara med?
Anmäl dig till Bengt o Gunilla Paulsen tfn. 411 53 senast i april!

Medlemsrekrytering
Vi är inne i en positiv utveckling med nya medlemmar. Det ser ljust ut, redan nu är det fyra som är anmälda
till nästa nybörjarkurs. Om vi jobbar på så här kanske vi kan öka lite till. Vid slutet av -09 var vi 63
medlemmar. Vi ska i år (27/3 o 28/3) även delta i en miljömässa på Stenshult. Vi får ta alla tillfällen att visa
upp oss. Kanske kan vi lyckas bättre med vår visningskupa i Henån i sommar. Vi klarade värmen, men fick
en del sabotage istället. Vi gör ett nytt försök under semestertiden till sommaren. Om du har vägarna förbi
Karins hus i Henån, under denna tid, titta gärna till kupan och prata gärna bin med förbipasserande. Jag
lovar att de blir tacksamma.
Om varje biodlare hade som mål att locka en ny, in i biodlingens underbara värld, vore vi snart många. Vi
behöver dubblera minst för att komma i när-heten av att täcka ön med bin. Du som vill hjälpa till att visa
upp föreningen hör av er till mig, även med tips om tänkbara arragemang som vi kan delta i.
KVINNLIGT NÄTVERK
Kvinnligt nätverk, ( kvinnliga biodlare inom SBR ), har blivit starkare. Flera av de nya biodlarna i
föreningen är kvinnor, några är riktigt bitna av sin nya hobby. Vill du ställa upp som mentor? Kontakta
styrelsen.
FLYTTNING AV BIN
Vi tillhör zon 1. Detta innebär att vi får flytta bin. Fortfarande gäller att de måste besiktigas ( gratis!) innan
de flyttas över församlingsgränserna. Detta gäller även svärmar, (ej enl. lag, men vi deltar i ett projekt med
fördjupad bitillsyn.) Svärmen får stå kvar i låda tills det finns yngel för besiktning. Du bör prata med
bitillsynen innan du flyttar över församlingsgräns. Vi bör också tänka på att ej
områden där drottningodling förekommer av renrasiga bin! Om vi gör så, saboterar vi hela aveln för
vederbörande, som flytta in bin med annan ras än som redan finns i ett område. Absolut inte till ju gör en
insats för oss andra. Vi ska vara rädda om våra drottningodlare på Orust!!
Det kan alltså förekomma vandringsbiodling, även av biodlare i andra föreningar. Ta hänsyn till varandra så
blir det inga problem. Trots att alla vet att all flyttning både av, människor, djur och växter leder till ökad
smittorisk går detta inte att stoppa.
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. Troligen har nästan
alla bin blivit behandlade -09, bra! Det går bra att vara biodlare trots varroan.
Varje kvalster du tar på våren ger 60-100 mindre på hösten!! Tänk om vi kan få alla att använda drönarram
också? Om vi gör det får vi friska vinterbin. Om det finns 10 kvalster på våren, kan det vara1000 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 virus-sjukdomar.

Vid delning i två delar utskärning var 10-onde dag av täckt ruta.
Vid delning i tre delar utskärning var 7-de dag.
Vid hel ram var 20-onde. Max 22 dagar, ägg till färdig drönare.
Ramen sätts in som nr 3 el 4 från kant direkt under spärrgaller. Gallret är ett måste för att drönarramen ska
fungera.
Till hösten behandlar vi med organiska syror såsom oxalsyra och myrsyra.
Tänk på att använda skyddsglasögon och skyddshandskar av plast eller gummi. Det är lättast att använda
oxalsyra! Den fungerar bäst vid temperaturer runt 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 med yngel) 85%-ig myrsyra och skjut in
den via flustret i juli innan
ljungdraget. Bäst effekt om yngelrummet endast är en låda. Låt ligga 4-5
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dagar.
Myrsyran är även farlig att inandas. Så var försiktiga! Använd glasögon o mask.
Det är osolidariskt mot våra biodlarvänner att inte behandla!
Nytt giftlarm: Neonicotinoid insecticides. Billigt och lätt att använda, fröet behandlas. Sedan stabilt som
gift, under hela plantans växttid. Nervgift. Bina får det via pollen osv. Fördelar sig i hela plantan. Används
på majs o andra sädesslag, sockerbetor, bomull, raps bl.a. Förbjudet i några länder, men inte i Sverige.
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 Clare Vogel Trankoket 20 Skåpesund tfn 66 63 50 Säljer till självkostnadspris. Så
varför inte prova.
Förmedling av biutrustning
Styrelsen hjälper till att förmedla bin och utrustning som ni vill sälja eller köpa. Slutar du med bin, kan du
kanske vara mentor åt en ny bi-odlare?
På föreningens hemsida finns en Köp o Sälj sida, där du kan annonsera. Kontakta Claes!
Honungspris: Honung från Orust är en exklusiv produkt som till största delen innehåller nektar från
obesprutade blommor och vilda växter, oftast ljung. Så ta ordentligt betalt, bra vara ska kosta! Det är sug
efter vår rena honung.
ÅRSMÖTET
Årsmöte besöktes av nästan halva föreningen. Ett uppskattat föredrag om Majorna genom fem sekel hölls
av författaren och hobbybiodlaren Gösta Carlsson. Det blev även tid för bisnack runt kaffekopparna som
fylldes på av Maj-Britt.
Hoppas vi får stor uppslutning på vårt jubileum. Det blir på en vardagskväll i år.
Det kommer färre på lördag än på vardagskväll. Så nu provar vi onsdag.
Styrelsen 2010
år tid
tel
Ordförande Claes Fossum *
1 (-10)
omval 413 35
Vise ordf.
Bengt Paulsen*
2 (-09, -10)
nyval 411 53
Sekreterare Bo Nilsson
2 (-10,-11) omval 474 51
Kassör
Ingemar Martinsson 2 (-10, -11) omval 371 94
Ledamot
Bo Svanberg*
2 (-09, -10) nyval 470 39
Ersättare
Kristina Rehnberg* 2 (-09,-10) nyval 370 38
De med stjärna i tur att väljas om, eller ersättas på nästa årsmöte.
Samtliga nedanför valda på 1 år
Revisorer :
Kurt Olsson
Leif Gullberg
Lennart Olsson

omval sammankallande
nyval
omval ersättare

Ombud till länsförbundet: Helge Hermansson omval
Bo Nilsson
omval
Jirina Janzbach
nyval
Lars-Erik Eriksson nyval
Honungsbedömningskommittén
Helge Josefsson
omval sammankallande
Helge Hermansson omval
Sven Johansson
omval
Folke Göransson
omval ersättare
Kommittèer:
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Behövs det några, utses dessa av styrelsen
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Valberedningen :

Helge Hermansson
Mårten Svensson
Stig Olsson

omval sammankallande
omval
omval

Ordf., fick liksom Ingemar Martinsson och Bo Nilsson fortsatt förtroende och fortsätter att jobba på. Hjälp
oss gärna.
Det beslutades att detta fluster även är kallelse till årsmötet 2010! Så spara detta!
Honungsbedömning sker också, (omärkt 700g burk + lapp medtages).
Årsavgift 50 kr till föreningen både för ordinarie och info. medlem.
Vid betalning till föreningen: Bg. nr 5699-0377
Bitillsynen: Sven Ström: (Morlanda, Flatön, Malön, Tegneby, Röra)
Ingemar Martinsson:( Långelanda, Myckleby, Torp, Stala )
Ovan kan du se vilka av oss i styrelsen som går att byta om du så vill. Hjälp valberedningen med
synpunkter. Det är ännu bättre om du kommer med kritik, både positiv och negativ, och tips direkt till oss i
styrelsen. Vill du hjälpa till på utställningar och med obskupan-or, så hör av dig till styrelsen.
Lyckat möte hos Helge Josefsson nedan:

Årsmötet Gösta C.
Orust Biodlarförening
Efternamn
Förnamn
Ahlberg
Bertil
AlexanderssonKent
Andersson
Erik
Andersson
Rune
Andersson
Torbjörn
Antonsson
Claes
Boräng
Kajsa
Carlsson
Fritz
Carlsson
Ingemar

Adress 1
Lyr 7881
Hasselbacken 5031
Södra Bäckevägen 6
Haga 5792
Södra Bäckevägen 6
Nöteviken 234
Fundeskärr 606
Säckebäck 645
Vassö 1333

Postadress
474 96 Nösund
472 93 Svanesund
433 64 Sävedalen
473 98 Henån
433 64 Sävedalen
473 91 Henån
473 95 Henån
472 97 Varekil
473 94 Henån

Telefon
0304-20491
0304-44140
0730500156
0304-41115
0708261714
0304-30854
0304-59363
0304-10224
0304-49114

Orust Bio
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Carlsson

Johan

Långlanda-Röra 110
Höggeröd-Åskskalla
Davidsson
Elsa
520
Egvik
Christer
Torp 533
Ericsson
Kenneth Önne 1287
Ericsson
Lennart
Kårtvet 215
Eriksson
Lars-Erik Långelanda-Röra 112
Fossum
Claes
Hällsberg 615
Fossum
Rose-MarieHällsberg 615
Gullberg
Leif
Östra Ängö 3354
Gustavsson Tryggve
Tegneby-Hogen 131
Göransson
Folke
Hallonvägen 5
Hammarbäck Sven
Smörgatan 82
Hankers
Lars
Lövås 410
Hermansson Helge
Lyr Both 306
Jansson
Sture
Krokens Anders Väg 9
Janzbach
Jirina
Västra Bö 222
Janzbach
Leif
Västra Bö 222
Johansson
Annelie
Röra 110
Johansson
Christian Burås 320
Johansson
Per Olof Sundberget Vindön 437
Johansson
Sickan
Åsarna 122
Johansson
Sven
Rålanda 9902
Josefsson
Helge
Tavlebord 5522
Larsson
Rune
Dalby 508
Lindell
Greger
Lyr Bäckevik 7912
Lindström
Sven
Tångedal 26
Martinsson Ingemar Ödsmål 680
Mattsson
Tore
Kungsviken 6725
May
Mikael
Målleröd 313
Nilsson
Bo
Tollungeröd 4663
Nilsson
Jan
Bua 6181
Nilsson
Kerstin
Köperöd 110
Nordberg
Bengt
Lyckhemsvägen 17
Olsson
Bert
Nedra Dale 3962
Olsson
Helen
Föggestorp 225
Olsson
Jonny
Bäcken 624
Olsson
Kurt
Kyrkeröd 3838
Olsson
Lennart
Skala 4634
Olsson
Lennart
Torps Bro 385
Olsson
Roger
Gustorp 5241
Olsson
Stig
Humlevägen 3
Paulsen
Bengt
Hjälmvik 3257
Persson
Lasse
Varekil 1193
Persson
Per
Föggestorp 225
Petersson
Rune
Box 65
Pettersson
Hjalmar
Lyr 7606
Pettersson
Leif A
Tönsäng 5718
Rehnberg
Kristina
Brunnefjäll 779
Sandstedt
Anna
Rossö 532
Simonsson
Inger
Tollungeröd 151
Simonsson
Lars-Erik Morlandavägen 9
Ström
Sven
Lilla Klevedal 7332
Svanberg
Bo
Tyfta 1453
Svensson
Mårten
Grokärr 6314

472 93 Svanesund 0304-49048
473 92 Henån
47393 Henån
473 94 Henån
473 97 Henån
472 93 Svanesund
472 96 Varekil
472 96 Varekil
472 97 Varekil
473 97 Henån
472 95 Varekil
412 76 Göteborg
473 91 Henån
474 96 Nösund
463 71 Lödöse
472 93 Svanesund
472 93 Svanesund
472 93 Svanesund
472 94 Svanesund
473 91 Henån
472 91 Stillingsön
474 93 Ellös
473 97 Henån
473 95 Henån
474 96 Nösund
417 43 Göteborg
473 93 Henån
473 99 Henån
472 96 Varekil
472 94 Svanesund
474 93 Ellös
474 92 Ellös
472 31 Svanesund
472 96 Varekil
473 93 Henån
474 93 Ellös
472 96 Varekil
473 94 Henån
473 93 Henån
473 98 Henån
472 95 Varekil
472 97 Varekil
472 95 Varekil
473 93 Henån
474 11 Mollösund
474 96 Nösund
474 92 Ellös
473 94 Henån
472 97 Varekil
472 94 Svanesund
474 31 Ellös
473 92 Henån
473 98 Henån
473 99 Henån

0304-37053
0706-326067
0304-47196
0304-22025
0304-44105
0304-41335
0304-41335
0304-41360
0768-705990
0304-10273
0702-557495
0737-241823
0304-20687
0520-660181
0304-44915
0730-967833
0304-49048
0304-44938
0304-39018
0304-44084
0304-22155
0304-22383
0304-30724
0304-20445
0304-22355
0304-37194
0304-59485
0304-44496
0304-47451
0304-50352
0304-50145
0304-44449
0304-10359
0304-37174
0304-50923
0304-47376
0304-37510
0304-30370
0304-41332
0304-10235
0304-41153
0304-10097
0304-37174
0304-21022
0304-20638
0304-50225
0304-37038
0304-12161
0304-47128
0304-50643
0304-39042
0304-47039
0304-23004
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Thunved
Wallerius
Waltersson
Williamsson

Bagge
Blixt
Carlsson
Carlsson
Carlsson
Claesson
Gustavsson
Hagman
Hasselgren
Helgesson
Johansson
Karlsson
Karlsson
Karlsson
Kårbo
Martinsson
Niklasson
Nilsson
Nordling
Olsson
Olsson
Olsson
Oscarsson
Persson
Paulsen
Sjöholm
Tyre´n
Östman

Birgit
Stefan
Ingemar
Kurt

Gärdsbo Dalen 345
Norra Liden 25
Stala 3431
Skredsröd 1801

474 96
411 18
472 93
473 96

Nösund
Göteborg
Svanesund
Henån

Informationsmedlemmar
Ulla-Britt Kärra 6233
472 97 Henån
Bernt
Edsberg 1401
473 94 Henån
Gösta
Nilssonsbergsgatan 14 411 43 Göteborg
Karl-Olof Långelanda-Röra 4210 472 93 Svanesund
Ulla
Säckebäck 645
472 97 Varekil
Inga
Box 2029
474 11 Mollösund
Sonya
Röseliden 58
471 93 Kållekärr
Leif
Kärr 7028
472 92 Stillingsön
Lilian
Malön 237
474 91 Ellös
Bertil
Bogane 5696
472 93 Svanesund
Egon
Klevedal 7421
473 92 Henån
Ingvar
Welandersgatan 33
416 56 Göteborg
Hans-Olof Hällebol 4573
473 94 Henån
Willy
Torsby 212
473 97 Henån
Eva
Krossekärr 741
473 94 Henån
Nils
Björneröd Sörgård 730 474 93 Ellös
Bengt
Allmag 418
472 92 Stillingsön
Kjell
Bua 6192
474 93 Ellös
Ann-Marie Flatön 840
474 91 Ellös
Morgan
Berga 51
471 71 Hakenäset
Bengt
Åsen 221
472 94 Svanesund
Tore
Röseliden 58
471 93 Kållekärr
Bror
Höggeröd 7782
473 92 Henån
Mats
Hällebol 4561
473 94 Henån
Gunilla
Hjälmvik 3257
472 97 Varekil
Karin
Banvägen 6
435 43 Pixbo
RoseSkredsvik-Gunneröd
Marie 270
451 95 Uddevalla
Ann-Catrin Krossekärr 740
473 94 Henån

0304-20053
031-136043
0304-41055
0304-23089

0304-23020
0304-47091
031-828362
0304-44348
0304-10224
0304-21389
0304-660933
0304-37232
0304-50458
0304-49083
0304-39088
0702-423291
0304-37666
0304-22076
0304-59480
0304-22136
0304-43306
0304-51419
0304-55105
0304-665482
0304-12132
0304-660933
0304-37687
0304-37048
0304-41153
0739-226452
0522-641280
0304-30110

Invintringen tycks också gått bra. Vi hoppas på pigga bin till våren. Det förra var ju annorlunda, några fick
bra skörd, andra nästan ingen. Lite eller ingen sommarhonung men mycket ljung . Glöm inte se efter mer
information i bitidningen, utskick från SV, Stenungsundsposten och på hemsidorna. Biböcker finns att låna
hos Claes. Lycka till med dina bin!
Spara Flustret!!
Delta på våra möten!
Välkomna!
Vill du något? Ring eller maila ! Tel 41335 eller mobil 0737 52 28 31
claes.fossum@hem.utfors.se
Verksamhetsberättelse för år 2009 Orust Biodlarförening
Föreningen har haft 3 st. öppna styrelsemöten plus 4 st. medlemsmöten som vi drivit som studiecirkel. Inget
bidrag i år. Dessutom ett uppskattat besök hos Helge Josefsson i hans
fina slungrum. Han delade även med sig av sitt stora kunnande när han svarade på
allehanda frågor.
Årsmötet hölls i Stala församlingshem. Föredrag av Clovis Kastberg. Honungsbedömning samt inlämning av
årsrapporter gjordes. Lotteri. Drygt halva föreningen var där.
I Distriktets årsmöte deltog 3 st. ombud.
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Vårmötet hölls i SV´s lokaler i Henån. Föredrag om pollinering av Mats Karlsson. Mötet var välbesökt så
lokalen det blev trångt.
Ingen egen biresa har gjorts i år, men några deltog i Stenungsunds biresa till Anders Berg Ryssbyn, Småland.
Elsa Davidsson m.fl. har deltagit i kvinnligt nätverk.
Vi har fått ännu fler kvinnor i föreningen. Positivt. Trevnaden ökar hela tiden.
Nybörjarkurs i biodling har hållits av Claes Fossum i SV`s regi. Tio gick kursen och sju har bin att sköta nu.
Det är redan 4 st. anmälda till nästa år. Glädjande! Från sept. 2007 till sept.2009 har vi fått 15-20 nya
medlemmar. Vi är nu 63st, varav 4 familjemedlemmar. Vi har dessutom nu ca 25 infomedlemmar som
stöttar oss.
Gunilla och Bengt Paulsen slog ett slag för biodlingen på Myckleby Hembygdsdag med assistans av
Ingemar Martinsson. Vi försöker hela tiden på att få kontakt med alla biodlare. Vi tror nu är det ca. 20
biodlare som inte är med i föreningen på något sätt. Några av dessa är kanske med i andra föreningar. Det
vi kan konstatera är att antalet biodlare på Orust är ganska konstant på en låg nivå som vi hoppas kan ökas.
Vi har även i år fått hyra plats av kommunen, 200kr/år, för en visningskupa vid södra gaveln
på Saras Hus i Henån. Bengt Paulsen har strävat med detta under juli månad och en bit in i augusti. Problem
uppstod pga. sabotage. Glaset krossades och togs bort samt flusteröppningen tätades ett flertal gånger.
Värmen har vi fått bukt med och den är sammanbyggd med en anslagstavla, där det står lite om oss och om
bina. Kupan besöktes av många, då det kom samtal direkt då någon gjort sabotage. Under juli deltog vi även
med en liten utställning på Kajutan på Bli Mää dagarna.
Medlemsnytta: Samköp har gjorts av socker, glasburkar och bifor. Ca 50 utnyttjade detta.
Flera har fått hjälp med oxalsyrabehandlingen, även icke medlemmar. Hjälps åt!
Slungrummet har används av 4st och fungerar bra. Allt gjordes under ca en vecka i år.
Vi får se hur länge vi får ha kvar vårt slungrum hos John`s dödsbo.
Drottningodling har gjorts med varierande resultat.
Det har funnits lokalt avelsmaterial att tillgå av odlade drottningar och larver.
Hemsida för Orust Biodlarförening finns att tillgå på internet.
Bimateriel och bisamhällen har sålts och köpts via annonser på vår hemsida och förmedlats.
Det begagnade bimaterialet, finns hos Sven Ström, något är ännu kvar.
Bekämpning av varroa har poängterats. Ju fler som behandlar, desto friskare bin.
Styrelsen

