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Planerade aktiviteter 2019 

 

Månadsmöten 

Alltid första söndagen i månaden kl. 10.00. Här finns tillfälle att diskutera problem och 

funderingar som dyker upp i arbetet med och kring bina. Föreningen bjuder på fika. 

 

5/5 Kungsgården Bitillsyningsman Johan Arljung pratar bitillsyn.  

  Bertil berättar om sitt arbete i föreningsbikuporna. 

  Grävning och plantering om vädret tillåter. 

  Städning av föreningens baracker. 

 

2/6 Kungsgården Plantering om det inte gjordes i maj. 

Bertil berättar om vad som händer i vår bigård. Vi pratar om 

svärmförhindring, -infångning och -inslagning. Har ni någon 

svärmlåda som ni tycker fungerar så ta gärna med och visa den. 

Vad har vi för biraser? Erfarenheter av dom? 

 

7/7 Kungsgården Vi tar upp egen kontroll som bihusesyn och honungsbedömning. 

Skattning, slungning, honungsberedning och ympning. 

 Bertil berättar om sitt arbete i föreningsbikuporna sedan sist. 

 

4/8 Kungsgården Utvärdering av medlemsnyttan (drottningar, glasburkar, myrsyra).  

  Planering inför Skördefesten. Biprodukter bla vax och mjöd. 

  Bertil berättar om vad som händer i bigården.  

 

8/9 Kungsgården Skördefesten. Öppet hus i Föreningsbigården med 

honungsförsäljning och aktiviteter för intresserade. 

 

Övrigt 

Datum inte klart Föreningen deltar i Åsgarns marknad. 

 

3-5/10 Kungsgården Vaxsmältning.  

 

10/11 SV-lokalen Myrgatan 3 kl 10:00 Årsmöte. Oxalsyra delas ut till medlemmar. 

 

Påminnelser 

Föreningen har en facebookgrupp för medlemmar, Folkare Biodlareförening. 

 

Under månadsmötena i Kungsgården kommer medlemmar att kunna: 

Köpa glasburkar (700 g). Priset på ett flak med 24 st burkar är 120:-. 

Få 300 kr i ersättning för inköp av en drottning vid uppvisande av kvitto. Enl årsmötesbeslut. 

Hämta myrsyra för varroabekämpning. 1 liter/medlem. 

Få blanketter för anmälan om uppställningsplats av bin till länsstyrelsen. Blanketten finns 

även att ladda hem från Länsstyrelsens hemsida. 

Fylla i ett formulär för hantering av personuppgifter i enlighet med nya direktiv från EU. 

 

Karin kan förmedla kontakter om någon vill sälja bin eller honung.  

Karin är även vår bisvärmssamordnare. Är ni intresserade av att hämta svärmar så anmäl er 

till henne. 

Vi ses i Kungsgården 


