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När bina är vårtrötta så går det att komma riktigt nära. Foto: Maria Karlsson

Biodlarträffar i sommar!
23 maj kl. 14.00
Biodlarpaviljon, hos Börje Nilsson. Utanede 112, 840 73 Bispgården
Ta med eget fika och skyddskläder. Ingen anmälan behövs.
7 juni kl. 12.00
Konstvärm hos Yngve Olsson. Överböle 146, 840 70 Hammarstrand
Föreningen bjuder på fika. Meddela Yngve via tfn 0609-600 10 eller via e-post
yngve.ol@telia.com senast tor 4 juni om du kommer. Ta med skyddskläder.
14 juni kl. 10.00 till cirka 14.00
Biodlarträff i Bräcke Folkets hus
Vid ankomst börjar vi med fika. Man kan ta med egen matsäck till lunch eller
beställ en tunnbrödstut (45 kr.) från Stavre Bagar’n. Kaffe och te finns. Vad
gör vi? Vi ska träffas, umgås och diskutera med våra ’bigranner’ Det ska bli
utbyte av erfarenheter och kunskap. Bitillsynsmannen är på plats och kommer att berätta lite om varroa och självkontroll. Det finns kanske fler som
har intressanta saker att berätta eller att visa upp. Träffen är i första hand
för biodlare som bor i och omkring Bräcke kommun, men alla är hjärtligt välkomna! Inbjudan går även ut till Biodlareföreningen Västra Medelpad.
OBS! Anmäl dig senast den 31 maj till Johannes Brink på jbts@telia.com eller
070-2792558. Meddela också om du vill beställa en tunnbrödstut (kycklingröra, fiskröra eller ost&skinkröra).
Fortsättning på nästa sida



Varmt välkommen som ny
medlem i Ragunda biodlarförening!

Sandra Åkerlund, Västanå
Margita Gustafsson, Boggsjö

Vaxsmältning och rengöring av ramar

4 kr/st + 22 kr/kg för rensat vax.
Kontakta Yngve på tfn 0696-200 10,
e-post yngve.ol@telia.com

Gå med i vår Facebookgrupp!
Sedan en tid tillbaka har vår förening en
Facebooksida.
Alla som har ett konto på Facebook
kan söka på Ragunda biodlarförening
och gå med i vår Facebook-grupp.
Tanken är att vi där ska kunna dela
med oss till varandra av tips, råd,
tankar och funderingar kring biodling.
Facebooksidan är ett komplement till
mejl och hemsida.
Välkommen!

Maria Karlsson, avg. ordförande
Tfn 070-409 49 71
E-post maria@arctica.se

Pirkko Näselius, sekreterare
Tfn 070-170 76 42
E-post pim.naselius@ebox.tninet.se

Erika Mårtensson, kassör
Tfn 076-108 58 90
E-post erika_martensson@telia.com

