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Förslag till distriktets verksamhet 2019 

Månad Datum Dag Tid Program 
Jan 10 Tors 18.30 Styrelsemöte med funktionärer. Gränna 

Särskild kallelse till berörda 

     

Feb 16 Lör 10.00 
till 
ca 15 

Distriktets årsmöte i Missionskyrkan Mariagatan 
33, Nässjö.. Fika och mingel från kl 09.15. Mötet 
börjar kl 10 och håller på som allra längst till kl 
15. Sedvanliga årsmötesfrågor och diverse 
aktuell information. Observatörer är välkomna. 
Valda ombud får kallelse. Alla måste anmäla sig 
senast 11 feb till 0730 341615 helst per SMS. Alla 
betalar 100:- för lunch. 

Feb 28 tors 18.30 Studiecirkel bihälsa del B. De 3 avslutande 
gångerna nr 4, 5 och 6 genomförs under våren. 
Alla måste ha boken ” Sjukdomar, parasiter och 
skadegörare i bisamhället”. En anmälan till 
samtliga  tre gånger senast 24 feb till Sture Käll, 
sture.kall@telia.com eller 0738345016.  Denna 
träff nr 4 blir i Eksjö 

Mars 11 Må 18.30?? Eva Forsgren föreläser om am. Yngelröta i 
Värnamo.  

Mars 20 ons 18.30 Studiecirkel bihälsa. Träff nr 5. I Jönköping, SV:s 
lokaler på Rosenlund, Huskvarnavägen 40. För 
redan anmälda. 

Mars 30 Lö 09.30 Vårmöte i Eksjö. Folkdanslokalen på 
Garvaregatan. 
Välkomstfika kl 09.30. Anders Berg berättar om 
sin biodling och börjar kl 10 och pågår till ca kl 15 
med avbrott för lunch. Deltagarna betalar för 
lunch och fika + 50:- för föreläsning. Anmälan 
senast 23 mars till Karin Altevid  

April 25 tors 18.30 Studiecirkel bihälsa träff nr 6. Sammanfattning 
och avslutning. Tjänsteman från JV deltar. SV:s 
lokal i Gränna. För redan anmälda. 

Maj 25 lö 10 Biodlardag med tema Varroa!  Var?? 

     
Augusti 31 lö 10 

Till 
Ca 15 

Jubileumsdag. Vi firar 100 år med det 
sammanslagna SBR i Stiftsgården Tallnäs nära 
Skillingaryd. Föreläsning om biodling av Martin 
Nehman. Musik(?), lunch, tipspromenad m.m. 
Efter lunch berättar Börje Blomster om 
biodlingens historia under rubriken När byn blev 
med bin. Fakta och skrönor om biodlingens ädla 
konst. Anmälan senast 25 aug till Katja 
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Lundholm, katja71lundholm@hotmail.com eller 
0735401018 

     
September 1 sö  Länets godaste honung. Sista dag för inlämning 

av honungsburk till någon i distriktsstyrelsen. 
September    Fruktens dag på Brunstorps gård, Huskvarna. 

Allmänheten får rösta fram den godaste 
honungen. 

September 17 tis 18.30 Studiecirkeln i Bihälsa börjar om från början med 
del A:1 introduktion till 
bisjukdomar.(bihälsokonsulenten medverkar) 
Under hösten del A med träff 1, 2 och 3. ( se 
nedan)  Alla deltagare måste ha boken 
”Sjukdomar, parasiter och skadegörare i 
bisamhället” av Ingemar Fries och Preben 
Kristiansen. SV:s lokal i Nässjö. Anmälan till hela 
del A senast 10 sep till Sture Käll, 
sture.kall@telia.com eller 0738345016 

September 26 tors 18.30 Ekonomi och skatteregler för biodlare. Bo 
Malmsten föreläser i SV:s lokaler, 
Huskvarnavägen 40, Jönköping. Anmälan senast 
21 sep till Elisabeth Wilhelmsson , 
rosellplast.ab@telia.com eller 036 166090( 
dagtid) 

     
Oktober 2 ons 18.30 Ordförandeträff.   SV:s lokal i Värnamo. Alla 

föreningsordföranden och ytterligare en ur 
styrelsen inbjuds till denna träff. Anmälan till 
Sture Käll ,sture.kall@telia.com eller 
0738345016 senast 27 sep. 

Oktober 10 tors 18.30 Bihälsa del A:2 SV:s lokal i  Nässjö för anmälda 

Oktober 12 lö 09.30 Temadag bivax i NTO/IOGT-gården Bäckalyckan 
utanför Vaggeryd. Fika från 09.30.Karina 
Karlsson föreläser om bivax kl 10-12. Därefter 
egen medhavd lunch. Efter lunch olika praktiska 
demonstrationer utomhus om hur man tar hand 
om sitt eget vax. Anmälan senast 5 oktober till 
Anders Sandh, hestrahoning@outlook.com eller 
0703 315095 

Oktober  21 mån 18.30 Bihälsa del A:3   SV:s lokal i Nässjö för anmälda 
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Information om planerad fortsättningskurs i Bihälsa i studiecirkelform.. 

Det är en fortsättningskurs för den som vill lära mer om bihälsa efter genomförd 

nybörjarkurs och egen praktisk erfarenhet av biodling. Deltagarna skall använda boken 

”Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället ” skriven av Ingemar Fries och Preben 

Kristiansen. Vi följer den studieplan som finns att skriva ut från Bibutiken där man också kan 

köpa boken.  

Vår plan är att genomföra hela studiecirkeln under ett år med tre kurstillfällen per termin. 

Du anmäler dig terminsvis. Vi kan vara maximalt 15 deltagare. Den som genomför alla sex 

delarna får, i kombination med egen praktisk erfarenhet, kunskaper i nivå med ”Godkänd 

biodlare” eller motsvarande. Tanken är också att vi arbetar som i en studiecirkel, där 

deltagarna bidrar med frågor, funderingar och egna erfarenheter, men också aktivt läser i 

boken. 

Kurstillfälle 1: Introduktion till bisjukdomar. Kap1 och kap 2. 

Kurstillfälle 2: Bakteriesjukdomar  (t.ex. amerikansk yngelröta).  

Kurstillfälle 3 Virussjukdomar ( tex, virus som orsakar deformerade vingar).  

Kurstillfälle 4 Encelliga organismer och svampsjukdomar (nosema, kalkyngel etc) 

 Lag, förordning och föreskrifter. 

 

Kurstillfälle 5 Kvalster, framför allt varroa, och andra skadegörare. 

 Mera om lag, förordning och föreskrifter 

 

Kurstillfälle 6 Förebyggande arbete, sammanfattning och de regler som gäller biodling när 

 det gäller bekämpning av sjukdomar. 
 

Vi försöker få med någon expert under kursens gång. 
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Planering av Biodlardag tema varroa: 

 

Instruktionsstationer: 

1. Bihälsokonsulentens och SBR:s koncept 

• Drönarram 

• Nedfallsprov och ev myrsyra 

• Oxalsyra droppmetod 

2. Myrsyra 

3. Mjölksyra 

4. Förångad oxalsyra 

5. Thymol? 

 

6. Undersöka varroaförekomst 

• Nedfallsprov, nätbotten eller iläggsbricka 

• Florsocker 

• Tvätta med alkohol 

Mobilapp, Björn Lagerman ?? 

5. 

Varroakvalstrets livscykel 
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Planering Jubileumsdagen den 31 aug 

”Gratis annons i Bitidningen” 1/8 sida 

Stiftsgården Tallnäs är bokad, men förtäring ännu inte beställd 

Fika och mingel 

Välkommen med historiska glimtar 

Martin Nehman föreläser 

Historiska glimtar 

Lunch 

Tipspromenad med vinster 

SBR-filmen 

Historiska glimtar 

Börje Blomster om biodlingens historia under rubriken : 

När byn blev med bin. Fakta och skrönor om biodlingens ädla konst. 

Historiska glimtar 

 

Med historiska menar jag korta citat ur Bitidningens olika årgångar…… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tallnäspriser 

Ni kan välja på 

Kaffe & rågbulle 50:-/ pers 
Kaffe & bulle ( kanelbulle) 30:-/ pers 
 
Samt lunch 
Konferenslunch med salladsbord och efterrätt & kaffe 150:-/ pers Enklare, men vällagad lunch, enkel 
sallad och efterrätt & kaffe 130:-/ pers 
 
Eller Busslunch: Enkel vällagad lunch utan efterrätt 98:-/ pers. ( kaffe på maten ingår) 
 
Så kan ni välja, men billigast blir ju kaffe & kanelbulle + busslunch = 128:-/ pers 
 
Stora konferenssalen kostar 1900:-/ dag 
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Temadag vax 

Bäckalyckan utanför Vaggeryd, ca 2 km från E4 

Välkomstfika 

Karina Karlssson om vax kl 10 -12 

Egen lunch kl 12-13 

Praktiska demonstrationer: 

Smälta och rena avtäckningsvax: Gryta, saftmaja, ångsmältare etc……. 

Smälta ur ramar? 

Göra vaxkakor 

Tillverka salva 

  

http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/Region-Jonkoping/


Jönköpings läns biodlardistrikt 
 

 

 

 

Hej 

Lokaler är bokade enligt ditt schema  

 

Gränna kontakt Anna Lindenkranz  tel: 036-2906430 

Eksjö kontakt Anette Olsen 070-4313937 

Jönköping kontakt Siv Fransson 036-2906440 

Nässjö kontakt Marie Hammarin 070-4313923 

Värnamo kontakt Marianne Blixt 0370-341093 

 

Nu hoppas vi att det ska funka 

 

 

Hör av dig om det är något annat. 

 

 

Trevlig Helg 

 

/Marianne 

 

 

 

http://www.sv.se/sv/Hemsidesmallar/Avdelningar/Region-Jonkoping/

