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Ligusticakalendern 2013  

Nosematest
Kurs i nosemadiagnostik 
Ansvar: LigusticaGruppen och Visingsö-
biodlarna
lördagen den 4 maj kl 11 i Visingsöstugan.
Tag med ca 60 bin från varje samhälle, som 
du vill diagnostisera.
Anmälan till Lars Forsberg 0390-40464, 
0730517156
lars.forsberg-vo@telia.com 
PO Wagnsgård 036-50509, 0705114858
wagnsgard@allt2.se

Visingsöstationen öppnar den 13 maj
Hallands Väderö öppnar den 14 maj

Drottningodlingskurs
Lördagen den 25 maj kl 10 vid vår parnings-
plats på Visingsö.
Program: Olika avelsmetoder. Framtagning 
av puppor. Användning av kläckskåp.
Puppor och oparade drottningar, som tas 
fram under sommaren på Visingsö kommer 
att finnas till försäljning hela sommaren.
Anmäl till Klas Johansson, som också är 
kursansvarig.
036-140785, 070-3527274
 
Träff för avelsintresserade på Visingsö
Lördagen den 15 juni. kl 11 Gästföreläsare     
är Östen Härdell. 
Anmäl Ditt deltagande till avelsansvarige 
Bengt Olof Persson.
0512-40588, 0733263171
bi.olle@telia.com

Kalibreringsdag 
Lördagen den 6 juli kl 10,Visingsöstugan
Genomgång av samtliga Visingsösamhällen 
enl. Svensk Biavels metod.
Ansvar: LigusticaGruppen och Visingsö-
biodlarna.
Anmälan till Lars Forberg 0390-40464, 
0730517156
lars.forsberg-vo@telia.com
PO Wagnsgård  036-50509, 0705114858
wagnsgard@allt2.se

Föreningsdag 
lördagen den 13 juli på Visingsaugö
Mellan kl 10-16 är du och din förening 
välkomna till vår parningsplats. Passa på 
och tag med dina drottningar för parning. 
Boka Visingsöfärjan i god tid.
Anmäl ditt deltagande till
Lars Forsberg 0390-40464, 0730517156 
lars.forsberg-vo@telia.com

Visingsöstationen stänger den 16 aug
Hallands Väderö stänger den 20 aug

Skördefest på Visingsö 21 - 22 september
 
Årsmöte
Lördagen den 28 september kl 10 på Brun-
storps gård i Huskvarna.
Årsmötesförhandlingar och föredrag. An-
mälan om deltagande senast den 16 septem-
ber.

ÅRETS DROTTNINGAR MÄRKS MED RÖD FÄRG
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Representanter i Ligusticagruppen 2013-2014
Namn Funktion Mail Telefon Mobil
Per-Olof Wagnsgård Ordf. wagnsgard@allt2.se 036-50509 070-4114858
Peter Karlsson Vice ordf. peter.a.karlsson@arlafoods.com 036-370978
  karlssons_biodling@hotmail.com   
Kjell Ekelöf  Kassör kjell.ekelof@gmail.com  070-2617631
Lars-Olov Andersson  Sekr lars-olov.andersson@ifmetall.se 019-335150 070-3901556
Åke Brånn Vice sekr ake@bias-honung.se 019-227360
Lars Forsberg Suppleant lars.forsberg-vo@telia.com 0390-40464 070-6876730
Bengt Lindell  Suppleant inovatic@spray.se 0390-50252 073-7324090
Jan-Erik Jansson Redaktör L.bladet jan-erik.jansson@kinda.se  013-104605 070-3084005
Magnus Apelqvist Redaktör L.bladet magnus@apelqvist.net 036-150008 070-8150508
Janne Jynnås Web redaktör  janjynnas@gmail.com  070 2420620
Bengt Olof Persson Avelssamordning bi.olle@telia.com 0512-40588 073-3263171 
Erik Petterson  Revisor eric.tolsjo@hotmail.co 0510-15227 070-5515227
Per Granevik Revisorersättare  per@flydressing.se 036-378743
Kent Törnkvist Valberedning sk. kent_tornkvist@telia.com 019-200760
Magdalena Sandgren Valberedning  api.ligustica@gmail.com 

I detta nummer:



Brunstorp i trakten av Husqvarna, är ett 
välkänt ställe för oss Ligusticabiodlare. Så 
det lär inte vara problemet att hitta dit som 
avhåller medlemmarna från att komma. 
Detta årsmöte besöktes av ett 25-tal medlem-
mar, där den större delen upplevt ett sämre 
honungsår än vanligt. Dock var det några som 
fått bättre skörd.
Ett sätt att få bättre skördar är att ha bra 
drottningar och tro det eller ej så varierar 
detta bland Ligusticabin också. Är det så att 
vår ordförande PO Wagnsgård har så otro-
ligt god kännedom om de som sysslar med 
drottningodling att den ”tvångsanslutning” till 
drottningpoolen” som han genomförde kom-
mer att leda till ännu bättre Ligusticabin? Det 
får framtiden utvisa.

	  

Årsmötet den 29 september 2012

Att en del biodlare lämnar vår förening får 
vi räkna med. Det kom fram förslag på att vi 
ändå skulle undersöka skälen för att eventuellt 
mota Olle i grin´. Har vi de medlemsförmåner 
som medlemmar förväntar sig var en fråga 
som kom upp.
Ett försök att få med flera medlemmar på 
årsmötet, kan vara att flytta fram detta till ok-
tober månad. Nu beslutade årsmötet inte detta 
utan det blev i slutet av september även 2013.
Inledningsvis diskuterade vi också någon form 
av bevis på medlemskap, ett plastkort kom 
upp som förslag. Om varje medlem får en 
extratidning så kanske det är lättare att värva 
medlemmar.
För första gången fick vi höra om bodinvester-
ing på Visingsö. Vi äger så mycket material 
nu att det inte går att rymma med mindre än 

att vi tillskapar utrymme på något sätt. Ramar, 
skattlådor, stolpar och annan material mår inte 
bra av att stå ute. 
Den förre ordföranden PO Wagnsgård fick 
förnyat förtroende och innan dagens slut 
försökte han få oss andra att engagera oss i ett 
förslag till verksamhet för 2013. 
Någon större dramatik när det gällde de 
olika valen blev det inte. Inte heller kassören 
lyckades få någon större fart på mötet med sin 
ekonomiska redovisning eller budgetförslaget.
Det som skapade mest debatt var en räkning 
från en av parningplatserna. Mycket stor 
enighet rådde om att muntligt avtal skulle 
gälla, vilket blev ordförandens roll att fram-
föra. 
Inbjuden för att berätta om Biosfärområdet 

Östra Vätterbranterna var Simon Jonegård. 
10 socknar ingår, antalet fastighetsägare är ca 
1000 stycken och för att få områdets storlek 
i hektar får vi lägga på ytterligare två nol-
lor, dvs 100 000 ha. Inom området finns fyra 
olika växtzoner, det är 40 km långt och det bor 
40 000 människor här. Det inrymmer också 
Sveriges största äppeldistrikt.
Tillskapandet av området har inte varit prob-
lemfritt och det tog 20 år innan UNESCO tog 
beslut om biosfärområdet och i detta passar 
våra bin in, både som producerande ekosys-
temtjänst. Men också när det pollination.
 Så kunde PO förklara mötet avslutat och vi 
åter styra kosan hemåt, kanske funderande på 
vad det blir av våra favoriter, Ligusticabiet 
nästkommande år.
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 Ligusticagruppens årsmötesprotokoll 2012
1 § Per-Olof Wagnsgård hälsar alla välkommen och förklarar mötet för öppnat.
2 § Dagordningen för årsmötet godkändes.
3 § Kallelsen till årsmötet har gått ut via LigusticaBladet. Mötet godkände kallelsen.
4 § Till  a) Ordförande för mötet valdes Per-Olof Wagnsgård.
  b) Sekreterare för mötet valdes Lars-Olov Andersson.
5 § Protokolljusterare valdes Peter Karlsson och Jan-Erik Jansson.
6 § Lars-Olov Andersson drog verksamhetsberättelsen och kommenterade de viktiga händelser-

na. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet, se bilaga 1
7 § Kjell Ekelöf gick igenom kassaberättelsen och förtydligade när medlemskapet upp hör. Rap-

porten godkändes se bilaga 2.
8 § Revisionsberättelsen föredrogs av Bengt-Olof Persson. Mötet godkände berättelsen, se 

bilaga 3.
9 § Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10 § Mötet beslöt att årets överskott överförs till det nya räkenskapsåret. 
11 § Mötet beslutade att kostnadsersättning för styrelsen 2012-2013 förblir oförändrat 3600 kr 

att fördela. 
12 § Kassör Kjell Ekelöf föredrog 2013 års budgetförslag Efter fem inlägg godkände mötet 

förslaget, se bilaga 4. 
13 § Mötet beslutade att medlemsavgiften blir oförändrat 150 kr och för familje-medlemskap är 

avgiften max 200 kr, under 2014.
14 § Inga inkomna motioner
15 § Till ordförande för föreningen valdes på ett år Per-Olof Wagnsgård.
16 § Val av två styrelseledamöter på två år. Omval av Kjell Ekelöf samt Peter Karlsson.
17 § Som ersättare i styrelsen på ett år valdes Lars Forsberg och Bengt Lindell.
18 § Till revisor på 2 år valdes Per Granevik sammankallande. 
19 § Till revisorsersättare på ett år valdes Erik Pettersson. 
20 § Till valberedning på ett år valdes Kent Törnkvist sammankallande och Magdalena Sand-

gren.
21 § Nästa årsmöte kommer att hålas den 28/9, 2013. 
22 § Lars Forsberg föreslog ett förslag att bygga en redskapsbod för yttrehus och stolpar på 

Visingsö till självkostnadspris, mötet beslöt att ställa sig bakom förslaget. 
 Kassören har fått räkning från föreståndarna på Hallands Väderö på driftskostnader. Mötet 

ställde sig inte bakom räkningen utan beslöt att det muntliga avtalet som finns sedan tidigare 
år ska gälla. Ordförande fick i uppgift att ta fram nya riktlinjer till 2013. 

 Klas Johansson föreslog att försöka odla fram puppor på Visingsö.

23§ Avslutningsvis tackade P-O för idag och avslutade mötet.

 Mötessekreterare
 Lars-Olov Andersson
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Ett ständigt återkommande inslag är den s k 
kalibreringsdagen som vi genomför av våra 
Ligusticasamhällen på Visingsö. 
2012 var det 14 biodlare som deltog, varav 
inte mindre än fem stycken från lokalföre-
nigen på Visingsö, så gott som halva förenin-
gen! Visingsöbina är mycket produktiva, med 
ett snitt på ungefär 60 kg. Totalt finns det ett 
hundratal samhällen på ön av vilka en del 
hålls där av fastlandsboende.
De fyra första samhällena vi gick igenom var 
de näst närmast stående vårt eget ägandes hus 
på Visingsö. Det allra första vi tittade i, var 
inte alls trevligt att öppna. Visserligen stack de 
inte oprovocerat, men de visade klart aggres-
sivt beteende. Som du kan se av schemat för 
temperamentstest, blev det bara två poäng för 
det här samhället. Vi tog inte ens bort spär-
rgallret. Detta samhälle blev redan efterföl-
jande dag förflyttat till annan plats och senare 
byttes även drottningen. De övriga tre passe-
rade alla våra kontrollpunkter på nöjaktigt sätt 
och erhöll alltså fullt poängtal, nämligen fem.
Glöm bara inte att det är skillnad på aggres-
sivitet och aggressivitet. Det kan vara fråga 
om mera försvar än attack.
I direkt anslutning till vårt föreningshus finns 
runt tjugo samhällen. Av dessa fanns samhäl-
len som redan i början på juli stod på fem 
lådor, vilket får betraktas som mycket produk-
tiva samhällen. Lägg då märke till att detta 
inte är något ovanligt på Visingsö.

Vi fortsatte att i grupper gå igenom alla 
samhällen och slutresultatet när det gällde 
temperamentstestet gav vid handen att endast 
två samhällen icke hade önskvärt tempera-
ment. Även detta andra samhälle flyttades bort 
efterföljande dag och även där byttes drottnin-
gen senare ut.
Speciellt minns jag de sista 15 samhällena 
som vi gick igenom. Det gick med rasande 
fart och helt utan problem. Det blev full pott 
för alla dessa.
Då vi gjorde testet närmast vår stuga, passe-
rade en hel mängd cyklister utan att de störde 
bina och inte heller bin störde cyklisterna.
På ön finns nu drottningar från flera fram-
gångsrika drottningodlare, nämligen 
Bengt-Olof Persson Vara, Östen Härdell 
Söderköping, Leif Svensson Västervik och 
Bert Trybom.

Välkomna att delta när vi har kalibreringsdag!
Varför inte tillbringa en dag på Visingsö och 
samtidigt få vara med i glada vänners lag och 
lära dig mera om hur vi går tillväga när vi 
kontrollerar temperamentet på våra Vising-
söbi!
Den här metodiken kan du sedan ta med dig 
hem och använda på dina egna bin eller i 
föreningsbigården och på så sätt göra ännu en 
insats för att få fram ännu bättre bin.
Vi träffas den 6 juli kl 10 vid Visingsöstugan.

Kalibreringsdagen den 7 juli 2012
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Binyheter
Bin på tak
Det blir bara mer och mer vanligt med 
biodling i städerna. I Bryssel lär det finnas 
mer än 600 bikupor som sköts av tvåhundra 
biodlare. Och så finns det bikupor i stads-
delen Rosengård, Malmö.
Det är en HSB-förening  Hilda, som tagit 
hjälp av en biodlare Pontus Dowchan, född 
i Polen. Förutom biodlingssysslan är han 
också verksam som utomhuspedagog på  
Kryddgårdsskolan i Malmö.
Sommaren 2012 satte man upp fem kupor 
på två olika niovånings höghus. Bostads-
rättsföreningen har en väldigt klar och 
målinriktad miljöprofil, där biodlingen pas-
sar väl in.

Bee Urban
Ett annat pågående projekt är  Bee Urban, 
ett projekt i form av ett företag som upply-
ser på följande sätt:
 Bee Urban erbjuder fadderskap av bin och 
bikupor i städer. Vi gör det för att bina är 
på väg att försvinna och för att lobba för 
en hållbar stadsutveckling. Utan bin som 
pollinatörer, kommer 76% av den odlade 
mat som finns i era butiker att försvinna 
från sortimentshyllan. Bin och insekter, 
naturens egna pollinatörer är effektivare än 

människor som pollinerar blommorna med 
penslar, och betydligt mycket billigare! De 
medstyr således även priset på vår mat. Vi 
erbjuder företag att gynna sin närmiljö och 
utveckla sitt CSR- och miljöarbete på ett 
interaktivt och tydligt sätt genom utplacer-
ing av bikupor och biodiversitetsträdgårdar 
för att främja biologisk mångfald.
Bee Urban grundades av två miljömed-
vetna biologer Karolina Lisslö & Josefina 
Oddsberg vars syfte är att sprida med-
vetenhet, kunskap och pollineringseffekten 
av bin och deras inverkan på såväl lokal 
som global skala. Biprodukten av vår 
affärsverksamhet är dessutom den allra 
lenaste honungen!
Bee Urban upplåter fadderskap av bikupor 
till företag i storstadsmiljö. Utplacering 
sker på företagets egna områden eller 
fastigheter. Bee Urban sköter om drift och 
underhåll av kuporna och honungen som 
genereras tillfaller företaget. Honungen 
paketeras i ett format som förmedlar bud-
skapet om företagets insats för miljön på 
ett positivt, påtagligt och nytänkande sätt. I 
de fall företag vill bidra till en bättre miljö 
men inte är situerade i ett passande område 
så tillhandahåller Bee Urban uppställning-
splatser.
 
Karolina och Josefina



Ordf
har ordet

Sommaren blev kort, det mesta regna bort 
och  efter ett halvårs vinter väntar vi oss 
en fin bisässong. Visst blev det så för de 
flesta biodlare det gångna året? Var hämtar 
bina sin nektar när så få dagar med värme, 
uppehållsväder och solsken bjuds? Jag är 
förundrad över hur flitiga bina kan vara 
de dagar som solen tittar fram och värmer 
kupväggen. 
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Jag har mina bin i en ren skogstrakt, inga 
speciella dragväxter kan konstateras. Kan-
ske lite klöver, något hallonris, blåbär och 
lingon finns ju naturligtvis i skogen runt 
bigårdarna . Någon doft av ljung kan jag 
känna vissa år, men aldrig någon honung 
värd namnet ljunghonung. Så var det också 
i år.
Trots att allt pekade mot en dålig skörd, 
fick jag jämfört med 2011, fem gånger så 
mycket i kuporna i år.
Ja, så flitigt ett Ligusticabi kan vara! 
LigusticaGruppens årsmöte avhölls i år på 
Brunstorps Gård i Huskvarna. Jag tycker att 
det blev ett möte som vädrade positivitet. 
I förra julnumret av Ligusticabladet, hop-
pades jag på att vi i LigusticaGruppen 
skulle kunna upprätta ett register över de 
Ligusticaodlare, som har någon eller några 
drottningar med ett högt avelsvärde. På vårt 
årsmöte sattes en sådan grupp samman. Till 
min glädje anmälde sig 24 Ligusticaodlare, 
som var villiga att vara med i gruppen. 
Vår avelssamordnare Bengt Olof Persson 
kommer att hålla samman denna grupp och 
vårt avelsarbete. I detta Ligusticablad sid 
4 och på hemsidan finns en uppställning 
med namn, adress och tel. nr till samtliga 
drottningodlare. Om du känner Dig förbig-
ången och tycker att du också vill vara med 
i ”drottningodlingsklubben”,så ring eller 
skriv till Bengt Olof Persson. Namnen på 
våra odlare kommer att annonseras i Bitid-
ningen till våren. Naturligtvis skall du som 
medlem utnyttja möjligheten att komplet-
tera Din bigård med nytt avelsmaterial från 
någon av odlarna.

På vårt årsmöte visade Simon Jonegård, 
koordinator för projektet Östra Vätterbran-
ternas biosfärsområde, bilder och berättade 
om tillkomsten och områdesomfattningen.
Ett varmt tack till Simon!

Nytt för sommaren 2013 är att Ligustica-
gruppen kommer att odla fram kläckfärdiga 
puppor och oparade drottningar på Visingsö. 
Du kan ta med dig befolkade Apideor eller 
SBR kasetter till Visingsö och sätta till pup-
por eller oparade drottningar. Para kan du 
göra i hemmabigården eller på Visingsö. Du 
kan också få oparade drottningar tillsänt dig 
per post. Våra bästa Visingsöbin kommer att 
användas i avelsarbetet.
Vår kunnige drottningodlare Klas Johansson 
kommer att ansvara för odlingen av pup-
porna och drottningarna. Klas kommer också 
till en början att driva detta projekt som en 
kurs. Passa på att anmäla Dig till Klas. Om 
det finns en efterfrågan på puppor och opa-
rade drottningar kan vi tillhandahåll sådana 
hela bisäsongen. Kursen startar lördagen den 
25 maj vid vår utbildningsstuga på Visingsö. 
Se årsprogrammet, som finns i detta blad.
Vad som också är nytt på vårt årsprogram 
är en träff för avelsintresserade på Visingsö. 
Vi skall försöka fånga upp en eller flera 
gästföreläsare till denna träff. Om du vill 
veta mer om träffen kontakta då Bengt Olof 
Persson. Du kan också ge förslag till honom 
om intressanta ämnen och föredragshållare
Hela Ligusticagruppens årsprogram finns 
presenterat i detta blad.
Våra möjligheter att ge stipendier, till 
föreningar och enskilda biodlares projekt 
enligt de statuter som beskrivits i tidigare 
Ligusticablad, kvarstår även 2013. Det har 
tills nu delats ut pengar till inköp av ett 
mikroskop. 
Glädjande är att vi även i år fått ekonomiskt 
stöd till vår verksamhet på Visingsö från 
Tage Karlssons stiftelse. Ligusticagrup-
pen tillsammans med Visingsöbiodlarna 
hade sökt bidrag till att bygga ett förråd i 
anslutningen till vårt utbildningshus. Detta 
är nu klart och här kan Ligusticagruppen 
härbärgera skattlådor, ramar, vax och stolpar. 
Allt som tillhör Ligusticagruppen är redan 
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Jag har en önskan om att du och många i 
vår förening tar del av vårt årsprogram och 
redan nu prickar in och reserverar dessa 
dagar. Med många deltagare på våra träffar 
får vi styrkan att göra vår förening större och 
mer intressant. 

 Med en förhoppning om att du har fått en 
bra övervintring och att du inte förlorat ditt 
värdefulla avelsmaterial önskar styrelsen Dig 
ett gott biår 2013. 

När sammanfattningen för nästa år dvs 2013 
görs, så hoppas jag att vi inte behöver sam-
manfatta året med: Sommaren blev kort, det 
mesta regna bort.

Per-Olof Wagnsgård
ordförande

För medlem är det gratis att att 
annonsera. Tre hela rader eller sex rader på 
en tvåspaltad sida i tidningen. Underlag skickar 
Du till någon av redaktörerna. Din annons kommer 
med i nästa nummer!
För Dig med företag finns möjlighet att annonsera i 
Ligusticabladet.
13 cm x 19 cm (helsida) eller en halv sådan eller en kvarts 
sådan.
Pris efter överenskommelse.
Kontakta Ansvarig utgivare för mera information!

ANNONSERA I LIGUSTICABLADET!

nu på plats.Tätt och musfritt är det också. 
Allt finns lättåtkomligt med en stor dörr på 
baksidan, mot skogen, och en “vanlig” dörr 
på framsidan. Ett varmt tack till Lars Fors-
berg och behjälpliga Visingsöbiodlare för 
denna arbetsinsats.
Parningsstationen på Hallands Väderö har 
varit igång sin vanliga omfattning. Heinrich 
Valtinat och Lars Thorsson har skött parn-
ingsplatsen med all ära. 297 drottningar har 
satts ut där och 257 blivit parade. Detta ger 
ett parningsresultat på 87%, som får anses 
mycket bra. 
Det finns drottningar på tillväxt inför säsong 
2013. Hoppas dessa drottningar kommer att 
producera gula goa drönare.
Det är redan nu dags att se efter drönargivare 
till 2014. 

På vår hemsida www.ligusticagruppen.se 
finns alla våra lokala parningsplatser. 
Jag vill tacka föreståndarna på dessa platser 
för arbetet med att förvalta och föra våra 
värdefulla ligusticagener vidare.
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Kontakta någon av följande Ligusticabiodlare om du vill tinga en drottning 2013 

Namn Adress Postnr Ort  Tfn 
Anders Rosin Stjärnstigen 11 598 95 Vimmerby 070-3129029
Bengt Linder Norrhult Mellanbyn 6 577 91 Hultsfred 070-6241960
Bengt Olof Persson Bösö 534 61 Vedum 073-3263171
BO Hedin Levstad 160 442 72 Kärna  070-4765919
Erik Petersson Snickaregården Pl 5255 531 90 Lidköping 070-5515227
Jan Hallgren Hunnerydsvägen 7 561 46 Huskvarna 073-8228551
Jan Jynnås Västra Röd 270 442 74 Harestad 070- 2420620
Jan-Axel Lindeberg Myrvägen 31 564 36 Bankeryd 070-8887622
Klas Johansson Harstigen 1    561 39 Huskvarna 070-3527274
Lars-Olov Andersson Gärdesgatan 4 702 17 Örebro 070-3901556
Magdalena Sandgren Rosenlund Ölmstad 563 93 Gränna 070-4241298
Mats Persson Sandhemsgatan 12 511 62 Skene  070-6840007
Pasaga Ramic Änggatan 14 A 702 24 Örebro 070-7503830
Peter Karlsson Stavhoppsvägen 36 564 34 Bankeryd 036-181610
Peter Matussek Kålgårdsgatan 12 553 23 Jönköping 070-6810781
PO Wagnsgård Kapplandsvägen 73 561 46 Huskvarna 070-5114858
Srecko Mitrovic Jägarbacken 5 561 33 Huskvarna 076-8973209
Sten-Erik Falk Malmgatan 48 562 42 Taberg 036-52495
Stig Andersson Flakeberg Persg. 1 467 94 Grästorp 0514-31020
Stig Engberger Villagatan 14 702 15 Örebro 070-5784825
Sven Andersson Stensholms Säteri 3 561 93 Huskvarna 070-5681189
Åke Brånn Yxstabacken 606 705 91 Örebro 070-5561184

HÄR KÖPER DU  
LIGUSTICADROTTNINGAR!
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Kombikupan från Apipol innebär ett nytt 
spännande koncept för biodling som ut-
vecklats med stöd av EU-medel. Det bygger 
på nytänkande med speciella kupor och ett 
nytt rationellt utbytessystem för skattlådan.

För biodlaren innebär Kombikuporna mindre 
arbete och större valfrihet. Du köper eller 
leasar kuporna till bra villkor hos oss, och 
vi köper alla de produkter som produceras i 
kupan!

FÖRDELAR MED APIPOLSYSTEMET
Underlättar honungsproduktionen 
Du slipper dyra investeringar
Tryggare och jämnare inkomst 
Mindre arbete och mer fritid  
– eller satsa på fler kupor
En bättre arbetsmiljö  
med bl a färre tunga lyft
En helt giftfri produktion 
Smidig produktion av sorthonung
Utökad service genom vår Slingbil

LÅTER DET HÄR INTRESSANT?   
Kontakta Krister Linnell:  
krister.linnell@svenskabiprodukter.se eller  
tel 0705-410322  
– och boka tid för mer information.

APIPOL BIKUPA

Nyhet!

Fördubbla din  
lönsamhet!

WWW.SVENSKABIPRODUKTER.SE

Pollen
Bibröd
Propolis
Royal Jelly

Drönargelé
Örtprodukter
Sorthonung mm

Apipol Kombikupa  
tillför produktion av:
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Nosemakurs / grundläggande genetik med 
Bert Thrybom som instruktör 27/4 och i Gäv-
les centralort.
Insemineringskursen blir för max. 4 deltagare 
och en intensivkurs helgen 15-16 juni oxå den 
i Gävle med Bert Thrybom som handledare.

Senaste nytt om “Harbo dagarna” ! (Skövde 
och Mariestad)
De planerade dagarna med dr. John Harbo och 
hans VSH bin blev inställda i augusti p.g.a. 
sjukdom. Nu har vi fått mer information från 
USA och dr. Harbo, han kommer till Skövde 
den 25 maj för en heldagsföreläsning om sitt 
avelsarbete med VSH bin.. Upplägget blir 
som tidigare, dvs. att vi har en konferensdag 
(en lördag) om VSH bina och hur man gjorde 
avelsmässigt för att nå dit. På söndagen räknar 
vi med att ha en träff för inseminatörer och då 
i Mariestad.
 	  

Svensk Biavel
De som har anmält sig till Skövdedagen i 
augusti 2012 och som betalat in konferensav-
giften (200 + moms = 250 kr ) kommer att få 
tillbaka denna under de närmaste veckorna. 
Vet du med dig att detta gäller dig, så kan 
du redan nu skicka uppgiften på det bank-
konto du vill ha pengarna insatta på till lars@
naimell.se 
 
Vi kommer med mer information om VSH 
bina längre fram i år. Du kan redan nu anmäla 
ditt intresse och få e-post med mer info senare 
- skicka då din e-post adress till mig. (lars@
naimell.se)

 

Rapport från Mollön 
Uddevalla
Vi började den 12 maj med att göra stugan ren 
inför starten den 13 juni.
Redan den 19 maj fick vi åka ut och ordna en 
plats för den första drottningen som ville ut 
för att träffa sina kavaljerer.
Den 28 maj var den äggläggande.
Platsen öppnades sedan den 13 juni
 Vi har haft 3 odlare som tagit fram 48 
drottningar varav 42 blivit parade.
Ur 3 kasetter rymde bina.
2 stycken gick på andra kasetter.
1 drottning gick där i tre veckor utan att det 
hände något.
3 st har hämtar larver och odlat i hembig-
årdarna.
Avslutningen var den 15 augusti.

En ganska trevlig sommar trots mycket regn-
skvättande.
Hälsningar från Roy
 
Det finns fler parningsplattser som har up-
pvisat gott resultat, (men vi skulle vilja ha från 
alla).
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Kontakta Peter Karlsson, karlssons_biodling@hotmail.com, för beställning

Vykort finns att beställa

Nästa nummer bl a:
Rapporter från vårens aktiviteter.

Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften för 2013- 2014?
Om du har fått ett inbetalningskort med detta nummer så har vi inte kunnat se att du har 
betalat den senaste medlemsavgiften. Glöm inte att ange vem det är som betalar!
Som enskild medlem betalar du 150 kr. Om du bara lägger till 50 kr, så gäller det för hela 
familjen
Pengarna sätter du in på Plusgiro 838 92 67 - 9


