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Full fart i kuporna! Foto: Maria Karlsson

Enkät angående övervintringen 2013-2014
Enkätundersökning om övervintringen 2013-2014 påbörjades 2 maj och det har nu kommit in
ca 850 svar. I fjol kom det in drygt 1700 svar, så det är långt kvar om vi ska komma upp på
samma antal i år.
För att få en så bra bild som möjlig av läget kring övervintringen är det viktig att vi får in många
svar och att så många frågor som möjligt besvaras.
Informera därför gärna era medlemmar om enkäten som finns på denna
länk: http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDqP8zdPwmM8LdI.
Det går även att komma till enkäten genom att klicka på bilden "Enkät om övervintringen" som
finns på SBR:s webbplats http://www.biodlarna.se (till vänster under bilden med bin).

Vi vill bli fler!
Känner du någon som också vill bli biodlare? Be dem i så fall att kontakta Studieförbundet
Vuxenskolan telefon 0696 - 108 07 (http://www.sv.se/jamtlandslan)
Kursledare: Yngve Olsson
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Vill du kunna använda ditt eget vax?
Styrelsen vill kolla hur stort intresset är för att kunna använda eget vax i vår förening.
Skriv ett mejl med
”Ja, jag vill kunna använda mitt eget vax” eller
”Nej, jag köper hellre vax från någon leverantör”
Svara senast onsdag 28 maj, till maria@arctica.se
TACK på förhand!

Årsmöte 2014
Datum för årsmötet blir lördag den 15 november 2014 kl.13.00.
Preliminär lokal, Älggårdsberget, Bispgården.
Efter årsmötesförhandlingarna hoppas vi kunna visa filmen ”Inte
bara honung”.
Mer information om årsmötet kommer längre fram.

Snart svärmrisk!
Här hittar du din svärmfångare.
Bispgården
Sten Lindström
070-337 27 08
Bodsjöbygden
Lars-Eric Gidhammar
0693-170 49
Hammarstrand med omnejd
Elisabeth Moberg
0696-105 67 el 070-637 04 86
Ragunda/Böle
Yngve Olsson
0696-200 10 el 070-629 13 26
Stugun
Lars Erik Granbacka

0695-103 07 el 070-579 03 07
Sörbygden
Stig Grapesjö
0696-600 10 el 070-356 27 66
Utanede
Börje Nilsson
0696-320 27 el 076-147 20 27
Svärmfångarlistan finns även på
http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/5
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Har du bytt mejladress?
Om du byter mejladress så är det viktigt att du meddelar mig den nya adressen.
Skicka den till maria@arctica.se.

VAXSMÄLTNING OCH
RENGÖRING AV RAMAR
Yngve Olsson smälter ditt vax och
rengör svarta ramar!
4 kr/st + 22 kr/kg för rensat vax.
Kontakta Yngve på
telefon 0696-200 10
e-post yngve.o@telia.com

Nordiska drottningar parade
i Ultervik
Är du intresserad av att köpa en nordisk
drottning så kan du höra av dig till Uno
Werner, tfn 070-288 60 44 eller mejla på epost unowerner@gmail.com.
Pris: 350 :-/st (inkl. moms)

Varmt välkommen som ny medlem
i Ragunda biodlarförening!
Jeanette Nilsson
Samuel Sandberg (juniormedlem)

Maria Karlsson, ordförande
Tfn 070-409 49 71
E-post maria(a)arctica.se

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

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

