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Verksamhetsåret har varit aktivt då intresset är fortsatt stort, precis som engagemanget för att starta 
egen biodling, behov av utbildning och erfarenhetsutbyte.  

Våra 5 möten under året har varit välbesökta dvs med 25-35 deltagare/gång. På grund av många 
deltagare har den för föreningen nya lokalen Oxstallet används.  Teman som tagits upp har haft 
anknytning till biodlaråret. Traditionellt ordnades också en  sommarträff hemma hos Eva. En delning 
demonstrerades och därefter åtnjöts grillad korv och hembakt i sommarvädret.  

Vad som var mindre välbesökt var öppet hus i Väsby Hembygdsgård och därför avslutades den i 
förtid. 

Lasse, Timea, Thomas U, Monique var med och bemannade distriktets monter på trädgårdsmässan. 
Vi har också som brukligt deltagit, marknadsfört och sålt produkter på tre olika marknader på Hersby, 
Överby och Edsbergsparken. 

Föreningen har också inlett ett samarbete med Sigtuna och Vallentuna biodlarförening vilket öppnar 
nya möjligheter, tex har vi blivit inbjudna på ett flertalet föreläsningar i Sigtuna. 

Ett flertal medlemmar har också deltagit i andra aktiviteter såsom: 

- i maj deltog avelssamordnare i ett seminarium om avel och drottningodling 

- Eva E och Monique deltog i en kväll organiserad av distriktet för nya styrelsemedlemmar 

- Tomas W och Monique deltog i en workshop om styrelsearbete 

- Eva E och Monique satt i festkommittén för distriktets firande av SBR 100 år i augusti 

- (dåvarande biträdande, nuvarande) bihälsoansvarige deltog i en träff i början av december där ett 
nätverk bildades för lokalföreningarnas bihälsosamordnare 

-några medlemmar deltog även i distriktsresan till Baltikum 
 



På grund av utbrott av yngelröta i Sigtuna har det även genomförts kontroll där inga sporer av 
amerikansk yngelröta hittades på föreningens inlämnade bin. Provtagning gjordes på samtliga 
medlemmarnas bin i Sollentuna och Upplands Väsby. 

Andra aktiviteter som förekommit under året är att en ny locketikett med vår logga har tagits fram. 
Vi driver ersättningskrav på vägverket för förluster av samhällen under bygget av Roterbroleden. Eva 
och Monique har rensat gamla broschyrer och sist men inte minst så jobbas det med en ny webbsida 
som ska lanseras i april 2020. 

 
 

 

 

 


