Halvårsmötet i föreningen
Det var en del rapporter bl a från distriktets årsmöte. Hanne Uddling omvaldes som
ordförande för ett 1 år till. Rune Jansson avgick ur styrelsen och istället valdes Kristina
Johansson in i distriktsstyrelsen ,det var bra att vi fick någon från Nyköping i styrelsen
när Rune avgått. Det informerades också om VSH-projektet och hur det ska gå till om
man vill vara med och testa några samhällen. Detta finns även beskrivet i Bitidningens
aprilnummer.
Vi kunde inte välja någon stugvärd/stuggrupp på vårmötet heller så frågan är vilande tills
vidare .
Övervintringen har gått bra i år på de flesta ställen, det är ju glädjande, men det har varit
en konstig vår för bina med omväxlande varmt och väldigt kallt väder. Det kalla vädret
gjorde att äggläggningen blev dålig en period, men det har blivit bättre nu när det kom
varmare väder som tur är.
/Gun-Britt Jansson

Midsommarfirande vid
föreningsgården

Svärmbräda till salu

Torsdag den 22 juni
kl 18.00
Var med och klä
majstången och var
med på det
efterföljande bikaféet
Ta gärna med dig lite
blommor vi har stång
och löv
Alla hälsas hjärtligt välkomna

Ben ställbara i höjdled
350 kr
Ring Rune eller Gun-Britt
0155-22 60 36, 073-050 47 00

Jourlistan
Jourlistan för gräsklippningen under sommaren finns nu på föreningens hemsida
www.nykopingsbiodlare.se under fliken Bilänkar/övrigt Övriga dokument Nyköpings
Biodlare och anslagen på föreningsgården

Honungskärl
Honungskärl för leverans av honung till Svenska biprodukter finns att hämta hos GunBritt och Rune vid Fället. Kärlen är endast avsedda för leverans till Svenska Biprodukter.
Ring före hämtning 0155-226036.

Ulrikabiodlare
Återförsäljare för biredskapsfabriken i Töreboda
Jag har ett lager med diverse biredskap
t ex kupkniv, biborste, ramvirke, glasburkar, foderdeg, vax mm.
Jag åker ner till Töreboda med jämna mellanrum, men var ute i god tid med din
beställning, så att jag hinner få hem varan innan du behöver den. Öppet när jag
är hemma eller vid överenskommelse.

Välkommen /Ulrika Engström
076-128 75 16

Drottningodling
Drottningodlargruppen består nu av Ulrika Engström, Håkan Regner, Anders Gustavsson
och Bengt Skott. Det har beställts tre drottningar som skall tillsättas i föreningsbigården,
så att de kan ta avelsmaterial från dem till kommande år.

Program för 2017
Biodlare från andra föreningar är varmt välkomna på torsdagsträffarna! Samtliga möten
är vid föreningsgården, Lilla Kungsladugården, om inget annat anges. Varje bikafé
(torsdagskvällar) inleds med frågestund om bin och biodling, där mötesdeltagarna har
möjlighet att ställa frågor eller kommentera något om bin och biodling. Frågestunden tar
cirka 30 minuter av kvällen.
Gå gärna in här ofta, programmet kan ändras och nya programpunkter kan
tillkomma!
Har du frågor om programmet så sänd ett mejl till biodlarenykoping@gmail.com

Juni
10/6 Lö
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15/6
21/6
22/6
29/6
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11.00 Studiebesök. Alexander Bleckert inbjuder till intressant studiebesök.
Han har nordiska bin och odlar drottningar. Vi samlas vid
föreningsgården kl 10 för samåkning till Tovetorps forskningsstation
nära Östermalma. Medtag kaffekorg
18.00 Styrelsemöte
18.00 Nybörjarkurs
18.00 Bikafé med frågestund. Tema: Hur går honungsbedömning till ?
18.00 Nybörjarkurs
18.00 Midsommarfirande på föreningsgården
18.00 Bikafé med frågestund

Juli
6/7
13/6
20/7
27/7
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18.00 Bikafé med frågestund
18.00 Bikafé med frågestund
18.00 Bikafé med frågestund
18.00 Bikafé med frågestund

Augusti
1/8
3/8
10/8
10/8
17/8
17/8
24/8
31/8
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18.00 Styrelsmöte
18.00 Bikafé med frågestund, försäljning av oxalsyra
Manusstopp för Binät nr 3 2017. Material till Jon Sagebrand
18.00 Bikafé med frågestund. Försäljning av oxalsyra
Binät nr 3 2017 kommer ut
18.00 Bikafé med frågestund
18.00 Bikafé med frågestund
18.00 Bikafé med frågestund

Kontakter
Styrelsen
Ordförande: Gun-Britt Jansson, 0155-22 60 36, 073-050 47 00, jansson.fallet@spray.se
Kassör: Jan Eriksson 070-510 07 01, jannebiodlare@gmail.com
Sekreterare: Ulrika Engström 0155-28 75 16, 076-128 75 16, ulrikabiodlare@gmail.com
Vice ordförande: Håkan Regner 0155-22 53 57, 070-619 41 84, hakan.regner@home.se
Vice sekreterare: Marie Hansson 073-6779425 marie.hansson66@gmail.com
Ledamot: Jon Sagebrand 070-694 67 34, jonsagebrand@gmail.com
Ledamot: Anders Gustavsson 076-1123114 ag.mj@tele2.se
Utbildningsansvarig
Gun-Britt Jansson 0155-22 60 36, 073-050 47 00, jansson.fallet@spray.se
Kursledare
Ulrika Engström 0155-28 75 16, 076-128 75 16 ulrikabiodlare@gmail.com
Håkan Regner 0155-22 53 57, 070-619 41 84 hakan.regner@home.se
Bigården
Anders Gustavsson 076-112 31 14
Binät
Jon Sagebrand 070-694 67 34, jonsagebrand@gmail.com
Webb - hemsidan
Göran Wiklund 0707-68 20 59, goran.n.wiklund@gmail.com
Mejladress till Nyköpings Biodlare
biodlarenykoping@gmail.com
Bankgiro
5143-8083

