
Verksamhetsberättelse för 2020 

Södra Vätterbygdens biodlarförening 

 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande  Krister Linnell  

Vice ordförande Jenny Eskilsson 

Kassör  Peter Karlsson 

Sekreterare  Ola Hellman 

Övriga ledamöter Jan-Axel Lindeberg   

  Ingrid Svalander 

  Henrik Holmgren 

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft nio protokollförda möten, varav två via skype. 

Sorgligt nog dog Ingrid Svalander i april. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig. I samband med 

begravningen lämnade föreningen en gåva till MAF, enligt Ingrids önskemål. 

Som ersättare för Ingrid som utbildningsansvarig har Per Granevik utsetts. 

Föreningens medlemsantal var i oktober 135 medlemmar (149 år 2019).  

 

Verksamhetsåret 2020 inleddes med en mild vinter. Våren kom tidigt och i april var bina flitigt igång. De 

flesta medlemmar kunde glädjas åt små vinterförluster. I maj och ffa juni var det varmt, så redan vid 

midsommar skördade många rejält med honung. Juli var en regnig månad och inte förrän i augusti ökade 

draget igen. Många gladde sig/förbannade ett kraftigt ljungdrag i augusti-september. Den milda hösten 

har inneburit en senare invintring. 

I föreningsbigården på Brunstorp förlorade vi sex av åtta samhällen. Under våren köptes nya samhällen in 

och har sedan försetts med nya drottningar från Åke Flood, Bernt Thrybom, Bernt Carlsson och Lars 

Thorsson. Bigårdsföreståndare har varit Jan-Axel Lindeberg. Han invintrade åtta starka samhällen. 

Ansvariga för slungrummet har varit Jenny Eskilsson och Henrik Holmgren. Slungrummet har använts 

flitigt av våra medlemmar (vid 22 tillfällen under säsongen). Tyvärr har ibland städningen efter slungning 

varit bristfällig. Det har inneburit extra arbete för Jenny och Henrik  

Via styrelsemedlemmen Henrik Holmgren har Huskvarna AB produktplacerat en batteridriven trimmer 

att använda i bigården. 

I augusti kunde styrelsen glädjas åt att en tjusig skylt i masurbjörk hade satts upp över ingången till 

bigården med texten Södra Vätterbygdens biodlarförening. Styrelsen har även målat fönsterluckor och 

dörren till slunghuset samt fräschat upp och flyttat på lådan för informationsmaterial. 

Med hjälp av kommunen har vi iordningställt uppställningsplats för cirka 15 samhällen uppe på kullen 

sydost om bigården. De är tänkta att användas av nybörjarna för deras avläggare. 

Intresset för biodling i våra trakter har varit fortsatt starkt. Två nybörjarkurser i samarbete med 

Studieförbundet Vuxenskolan var planerade att starta under våren, men fick ställas in på grund av 

Corona-pandemin.  

 

Vid årsmötet, som hölls i ekobyns bystuga den 17/11 2019 var ett drygt tjugotal medlemmar 

närvarande. Ingrid Svalander avgick som ordförande på grund av en vacklande hälsa. Hon ersattes av 

Krister Linnell. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jenny Eskilsson och Ingrid Svalander på två år. 

Henrik Holmgren nyvaldes på två år. Peter Karlsson, Jan-Axel Lindeberg och Ola Hellman valdes 2018 

på 2 år och kvarstår ytterligare ett år. Övriga val:  

Revisorer Anders Wallin (sammankallande) och Bo Romedahl på 1 år med Carl Fredriksen som ersättare. 

Valberedning Bodil Stelzer (sammankallande) och Peter Matussek omvaldes för 1 år.  

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

Vid Jönköpingsdistriktets årsmöte i Ingatorp, Eksjö lördagen den 17/2 2020 var föreningen 

representerad av Krister Linnell, Thomas Rosell, Christer Jonsson, Lillemor Jonsson, Gunnel Magnusson, 

Bernt Bernardsson, . Börje Hellberg och Göran Kristensson. 



6-8/3 Trädgårdsmässan på Elmia blev en lyckad insats där många medlemmar hjälpte till med att 

bemanna vår monter och prata bin, biskötsel och honung med många intresserade mässbesökare. Jan-

Axels honung gick åt i mängder. 

11/3 Distriktsmöte på Lindgården hölls i samarbete med distriktet. Tyvärr hade inte kommunikationen 

med den nye bihälsokonsulenten Björn Gustavsson fungerat. Han satt kvar i Skåne. Kvällen blev dock 

ändå givande då bisjukdomar och annat diskuterades. 

Resten av året kom att gå i Corona-pandemins tecken. Det vill säga att alla typer av arrangemang och 

sammankomster ställdes in. Det har varit en sorglig tid som framförallt drabbat de som anmält sig till 

nybörjarkurserna. Styrelsen har dock fortsatt att vara aktiv med ett antal möten via skype under våren och 

även ett antal möten med ”social distans”. Den årliga höststräffen 2/9 gjordes om till att medlemmar 

kunde komma till Brunstorp för att köpa myrsyra och oxalsyra och få behandlingsinstruktioner av 

styrelsen. Ett 15-tal medlemmar bjöds på fika. 

Även den av många emotsedda honungsbedömningen den 14/10 genomfördes, men utan den trevliga 

samvaron. Medlemmarna kunde lämna in sina burkar på Rosellplast men endast bedömningskommittén 

var närvarande vid honungsprovningen. 36 burkar bedömdes. Av dem underkändes 6. Två hade större och 

fyra mindre partiklar i honungen eller locket. Viktigt att kolla burken noggrant innan inlämning. 

Under hela första halvåret arbetade framförallt Krister Linnell med att teckna avtal om ”utleasing” av 

bisamhällen. Ett tvåårigt avtal med Vätterhem om att ställa upp ett bisamhälle på koloniområdet på 

Råslätt undertecknades. Tanken var att intresserade Råslättsbor skulle få praktisk utbildning i biskötsel 

men den sköts på framtiden pga COVID19. 

Även med Jordbruksverket har ett tvåårigt avtal tecknats. Det gäller från den 1/4 2021 och då ska ett 

bisamhälle ställas upp på taket till Jordbruksverkets nya kontorsbyggnad. 

Krister Linnell och Jan-Axel Lindeberg har också varit i kontakt med Jönköping Energi om bisamhällen 

vid deras anläggning. 

Jan-Axel Lindeberg hade varit och berättat om biodling för Ekhagens koloniförening den 25/7. Där var 

stort intresse- Även där skulle vi kunna placera ut en bikupa. 

På grund av Corona-pandemin har föreningens hemsida www.svbiodlare.se blivit ett viktigt verktyg i 

kommunikationen med våra medlemmar. Jenny Eskilsson har varit ansvarig för hemsidan. 

Via SBRs medlemsregister har Peter Karlsson kunnat skicka ut information med epost till alla 

medlemmar, som har en mail-adress. Tyvärr saknas många epost-adresser i registret vilket gör det 

omöjligt att nå alla. 

 

 

Jönköping i november 2020 

 

 

 

Krister Linnell  Ola Hellman  Peter Karlsson 

 

 

  

 

 

Jan-Axel Lindeberg Jenny Eskilsson Henrik Holmgren  

  


