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Höstkrönika	
Den	8	september	och	solen	värmer	ordentligt	+21	gr.	med	en	
nordvästligt	vind.		Det	känns	varmare	och	skönare	än	i	
sommarmånaden	augusti,	om	än	så	bara	för	denna	enda	dag.	
Invintringen	får	sig	en	sista	skjuts	och	bina	får	en	extra	hjälp	att	
ventilera	ut	den	sista	fukten	ur	stöpan	av	de	18	kg.	torrsocker	som	vart	
och	ett	av	mina	samhällen	har	fått	för	vintern.	I	solen	utanför	Blustren	
hovrar	de	nykläckta	vinterbina	under	en	av	de	allra	sista	varma	
höstdagarna	för	att	programmera	sina	kuppositioner	i	sin	inbyggda	
GPS-orientering.			

Jag	stuvade	i	veckan	om	yngelramar	och	tomramar	i	yngellådorna	
inför	vintern.	I	första	yngellådan	placerade	jag	alla	ramar	med	yngel	
och	i	den	andra	lådan	gav	jag	maximal	plats	med	utbyggda	tomramar	
för	att	ge	dem	all	den	plats	de	behöver	för	att	samla	vinterfodret	i	en	
och	samma	låda.	Om	de	nu	inledningsvis	under	hösten	mestadels	
brukar	husera	i	låda	nr	1	och	senare	framåt	vintern	avancera	uppåt	i	
kupan	till	låda	2,	så	ska	allt	foder	nu	vara	samlat	där	för	samhällets	
vinterbehov.	Kloten	brukar	ju	alltid	krypa	uppåt	i	kupan	och	då	tänker	
jag	att	de	lättare	hittar	och	kommer	åt	det	samlade	fodret	på	det	här	
viset.	Det	är	första	året	som	biodlare	som	jag	har	gett	mig	på	att	
organisera	invintringen	på	detta	strukturerade	vis.	Tidigare	har	jag	
alltid	låtit	drottningen	själv	bestämma	allt	och	ynglen	har	då	fått	den	
plats	där	hon	har	bestämt	att	de	ska	placeras.	Vinterfodret	hamnar	då	
ofta	mindre	sammanhängande,	med	viss	risk	för	att	de	inte	har	
vinterfodret	lika	lättåtkomligt.	Rätt	eller	fel	agerat	-	vi	får	väl	se	till	
våren	om	det	har	påverkat	vinterdödligheten	i	någon	som	helst	
riktning.	

Kvar	återstår	nu	bara	att	tappa	honungen	till	försäljning	och	
hanteringen	av	allt	svart	och	uttjänt	gammalt	vax.	Det	där	sista	om	
vaxhanteringen	förhöll	jag	mig	något	lättjefullt	till	i	senaste	
Svärmbladet	i	maj	månad.	Med	sanningen	i	backspegeln	så	är	jag	inte	
lika	glad	åt	vaxhanteringen	nu	efter	sommaren.	Att	smälta	vaxet	för	
vidare	hantering	kan	förvisso	arrangeras	och	hanteras	på	olika	sätt,	
men	ingen	kommer	ifrån	att	vaxet,	i	motsats	till	honungen,	inte	är	
vattenlösligt.	Därmed	också	sagt	att	vaxet	är	mycket	svårhanterligt	när	
det	stelnat	efter	uppvärmning.		



Det	fastnar	överallt	och	det	är	något	krävande	att	få	bort	det	från	de	
redskap	och	kärl	som	man	använt	vid	vaxsmältningen.			

Vaxhantering	upplevs	inte	alltid	som	något	problem	under	de	första	
åren	som	biodlare.	Vanligen	på	grund	av	att	de	sakta	växande	antalet	
svarta	och	uttjänta	ramarna	ännu	vid	den	tiden	inte	har	hunnit	bli	så	
många	och	omfattande	till	antalet	i	ramlagret	så	att	situationen	
plötsligt	kräver	att	få	sin	lösning.	Men	så	händer	det;	”-	Vad	ska	jag	ta	
mig	till	med	alla	skräpramar?”		Utbrister	vi	plötsligt,	utan	någon	
lösning	av	det	nyuppkomna	problemet.	Inte	har	någon	heller	pratat	så	
högt	om	det	hela	bland	biodlarekompisarna	eller	i	Bitidningen.	För	
märkligt	nog	så	är	det	allt	för	sällan	som	just	vaxhanteringen	och	
formerna	för	att	organisera	hanteringen	och	vaxets	omhändertagande	
beskrivits	och	ägnats	utrymme	i	våra	biodlarepublikationer.	

Med	jämna	mellanrum	uppkommer	däremot	diskussioner	och	frågor	
kring	vaxhanteringen	i	styrelsearbetet	liksom	vid	våra	biodlareträffar.	
Men	det	tycks	vara	svårt	att	komma	vidare	och	organisera	
gemensamma	kollektiva	insatser	för	att	nå	en	mera	långtgående	
praktisk	hantering	av	vaxet.	Mot	bakgrund	av	detta	så	har	vi	ivarjefall	i	
styrelsen	ännu	en	gång	ambitioner	om	att	titta	närmare	under	
kommande	arbetsåret	på	vad	vi	kan	göra	för	att	forma	en	gemensam	
hantering	för	föreningens	behov.	Vi	vill	försöka	skaffa	oss	en	bild	av	
hur	medlemmarnas	reella	behov	ser	ut	och	undersöka	vilka	former	
som	kan	vara	realistiskt	funktionella	som	utvecklingssteg	av	
vaxhanteringen.	Ni	kan	alltså	redan	nu	själva	börja	fundera	kring	era	
egna	behov	och	tänkbara	förslag	till	hur	vi	kan	gå	vidare.	

Bi-sommaren	i	backspegeln	ger	en	något	blandad	bild.	En	del	verkar	
ha	fått	riktigt	bra	med	honung	under	sommaren.	Andra	har	fått	lite	
bättre	än	iBjol	och	en	del	hade	rejält	mycket	på	gång,	men	så	kom	
julitorkan	och	nästan	allt	försvann	till	bigårdens	egen	överlevnad.			
Men	lyssnar	man	till	riksmedia	så	var	det	ju	en	så	otroligt	honungsrik	
sommar,	den	bästa	på	många	år	-	Att	detta	främst	gällde	Blekinge	och	
sydligaste	Götaland	det	var	det	ingen	som	kom	ihåg	att	berätta.									
Ack	Ack,	du	skiftande	och	så	härligt	avlånga	moder	Svea.	

Tack	till	Er	alla	för	denna	Bi-sommar!	

Hälsar		Ordf.		Esko	Wiklund	-	Alnön	den	10	september	2021		



Välkommen	Hälsar	vi	nu	till	Birummet	i	Timrå!	

Äntligen en biredskapsbutik i Sundsvall/Timrå
Inte	endast	för	vårt	biodlareområde	utan	för	hela	nedre	
Norrlands	intresse	kan	vi	nu	glädjas	över	att	äntligen	ha	en	
företagsetablering	för	biredskap	i	våra	trakter	-	Birummet	AB.		
Solveig	och	Leo	Laitinen	hemmahörande	i	byn	Sunne,	strax	norr	om	
Söråker	vid	Storsjöns	strand,	hittade	redan	i	mitten	av	90-talet	sin	
landsbygdspärla	och	bestämde	sig	2019	för	att	utveckla	sitt	nyvunna	
biodlareintresse	med	att	satsa	på	återförsäljning	av	biredskap.	För	ett	
år	sedan	startade	drömprojektet	med	en	ombyggnation	av	ladugården	
där	de	inredde	en	liten	trevlig	butik	och	en	rymlig	lagerlokal.	Och	nu	
efter	bara	ett	år	har	omsättningen	redan	fördubblats.	Förvisso	från	en	
blygsam	nivå,	men	behovet	var	entydigt.	-	Vi	ville	prova	om	intresset	
fanns	för	att	ha	en	mindre	återförsäljning	i	våra	trakter	och	gensvaret	
kom	direkt,	säger	Solveig.	Butiksidén	kom	sig	av	att	det	inte	fanns	
någon	försäljning	här	i	närheten	och	då	vi	själva	heller	inte	hade	
möjlighet	att	få	känna	på	och	se	närmare	på	marknadens	utbud	av	



redskap	och	utrustning	så	bestämde	vi	oss	för	att	ändra	på	det	och	ta	
steget	till	att	själva	ordna	försäljning,	berättar	Solveig.		-	Vi	trodde	
aldrig	att	det	skulle	komma	långväga	kunder	från	både	Gnarp,	
OY rnsköldsvik	och	Jämtland.	AY ndå	har	vi	hittills	varit	väldigt	försiktiga	
med	att	göra	reklam	för	oss,	tillägger	Leo.		Entreprenör	i	
biredskapsbranchen	fordrar	att	man	måste	lära	sig	mycket	om	både	
biodlarnas	behov	och	intressen	och	om	hur	marknaden	fungerar.	
Dessutom	naturligtvis	också	om	själva	biodlingens	speciella	och	
komplicerade	värld.	Solveigs	vardagar	är	fyllda	av	ett	aktivt	och	
intensivt	yrkesliv	medan	Leo	numera	är	pensionär	och	tar	hand	om	
mycket	av	gårdens	skötsel	och	arbete.	Det	gör	att	Birummet	också	är	
tillgängligt	för	besök	alla	dagar	i	veckan.	Tillsammans	satsar	de	nu	
med	tillförsikt	på	Birummet	AB	för	att	successivt	kunna	bygga	ut	
verksamheten,	även	om	målet	är	tydligt.	De	har	tagit	klivet	in	i	
verksamheten	för	att	på	sikt	kunna	etablera	sig	och	bli	en	stabil	och	
pålitlig	återförsäljare	till	glädje	för	den	nu	allt	mer	växande	
biodlareskaran	i	vår	nordliga	landsdel.		

Så	här	hittar	Du	till		Birummet:	

SUNNE	654					861	95	Söråker	
Sök	avtagsvägen	från	E4	strax	söder	om	Bye	Rast	som	går	österut	till	byn	Sunne.		

*	Telefon:		076-	111	48	54	
*	E-post:			info@birummet.se	
*	www.	birummet.se	
*	Birummet	]inns	på	Facebook	

Birummet	är	återförsäljare	för:				LP:s	Biodling	AB	

mailto:info@birummet.se
http://birummet.se


Till minne av Biodlare Stig-Gunnar Wikberg * 23 juli 1937 - 7 juli 2021 
Under sommaren har vår biodlarekamrat Stig-Gunnar Wikberg, Åstön lämnat oss efter en 
tids sjukdom. Han tillhörde den äldre stammen i vår förening och han var en sann biodlare 
trogen sitt naturintresse. Vi minns Stig-Gunnar som en mycket glad och god medmänniska, 
som hade mycket livskraft upp i sin höga ålder. 

Sundsvalls Biodlareförening har skänkt en gåva till cancerfonden. 

”I LJUST MINNE ÄR DU FÖR ALLTID BEVARAD”                                
Tack för alla våra livgivande Bisurr. 

Sundsvalls Biodlareförening 

SBF-Nytt	
AY ntligen	gavs	vi	möjlighet	att	hålla	vårt	uppskjutna	A\ rsmöte	från	2020.		
Onsdag	den	30	juni	slöt	ett	20-tal	medlemmar	upp	vid	Strategens	klubbstuga	i	Töva	för	
att	klubba	valen	för	arbetsåret	2021,	som	sträcker	sig	till	årsmötet	2021	den	7	
november.	Sundsvalls	Biodlareförening	avtackade	Goldith	Vilpula	och	Roger	Westin	
med	blommor	för	mångårigt	och	gott	arbete	i	föreningens	styrelseverksamhet.	Vi	valde	
därefter	en	ny	styrelse	/	Se	nästa	sida	-	och	vi	sjösatte	en	del	formalia.	Ordinarie	val	för	
2022	kommer	att	bli	mer	omfattande	då	coronapandemin	förhoppningsvis	nu	ger	oss	
möjlighet	till	att	kunna	föra	en	mer	normal	verksamhetsaktivitet.	SBF:s	medlemmar	
kommer	inom	kort	att	tillsändas	kopia	av	protokollet	för	A\ rsmötet	2020.	
Kallelse	till	kommande	årsmöte	den	7	november	utgår	senast	tre	veckor	innan	
årsmötet	ska	hållas.		OBS!		Vi	vill	påminna	er	om	att	motioner	till	det	kommande	
årsmötet	ska	vara	inlämnade	till	styrelsen	senast	den	30	september	2021.	

VIKTIGT!				Aktuell	Märkning	av	honung	-	konsumentförpackning.					
FAKTA	FRÅN	LIVSMEDELSVERKET									SENAST	UPPDATERAD	–	20180820	

Läs	mer	om	allmän	märkning	i	broschyren	”Märkning	av	färdigförpackade	livsmedel”	
1	Förordning	(EU)	nr	1169/2011	
2	Livsmedelsverkets	föreskrifter	(LIVSFS	2003:10)	om	honung	
/	Se	vidare	på	adress:		https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-
kontroll/produktion-livsmedel/primarproduktion/markning-av-honung.pdf	

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/produktion-livsmedel/primarproduktion/markning-av-honung.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/produktion-livsmedel/primarproduktion/markning-av-honung.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/produktion-livsmedel/primarproduktion/markning-av-honung.pdf


STYRELSEN		2021	

SUNDSVALLS		BIODLAREFÖRENING	
						

	

Ordförande Esko	Wiklund 	070-550	21	12
Sekreterare Eva	Henriksson 070-751	42	13
Kassör Lars	Åkerlund 070-677	38	93
Ledamot Nellie	Svedin 070-602	01	48
Ledamot Carina	Nylander 070-949	09	41
Ledamot Tomas	Arnesen 072-72402	02
Ledamot Rolf	Johansson 070-310	16	57
Revisorer Lennart	Wiström 073-978	71	91
Revisorssuppleant Sören	Ångman 070-623	61	23
Revisorsersättare Stefanie	Rydblom 070-517	81	08
Instruktör	&	utbildnings	
ansvarig Lars	Åkerlund 070-677	38	93
Bi	&	redskapsförmedlare Lars	Åkerlund 070-677	38	93
Tidningskomittén Esko	Wiklund 070-550	21	12
Webbansvarig Eva	Henriksson 070-751	42	13
Valberedning Elisabeth	Arver 070-383	61	22

Lina	Ullerstam 070-640	38	87



Planerade	Aktiviteter	2021	
Detta	är	planerade	datum	–	Med	anledning	av	Coronapandemin	
kommer	nödvändiga	förändringar	att	ske.	Håll	därför	koll	på	
ändringar	på	Hemsidan,	Facebook	eller	i	nästa	Svärmblad.									

Bisurr																																																			
	Tills	vidare	INSTÄLLT	

			
Medlemsmöten	

		Sommarträffen	i	Juli	-	Tills	vidare	INSTÄLLT	
	Årsmöte	2021	-	Söndag		7	November	

Svärmbladet	
26	Mars	
21	Maj	

10	September	

Ni	har	väl	inte	glömt	att	vi	har	en	Hemsida	och	en	Facebook-sida.	
http://www.sundsvallsbiodlare.se	

https://www.facebook.com/sundsvallsbiodlare.se	
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