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Ännu ett fantastiskt biår med en varm sommar som går till historien. Denna sommar 
verkar det som att alla har fått stora honungsskördar. Även bina i vår 
föreningsbigård har varit flitiga.  
 
Året började med att föreningen skrev kontrakt med Agneta och Jan Karlsson på 
Alnäs gård. 
 
 Det har varit ett bra år på föreningsbigården. En nybörjarkurs har hållits och 
kursdeltagarna har haft god praktisk träning där. För kurser med mera har 
föreningen inköpt en whiteboardtavla. Från 15/5 har det varit medlemsträffar på 
torsdagar och mot slutet av säsongen lördagar. Andra kurser som hållits i vår 
förening är kurs i Drottningodling. Nytt för i år ”Lär dig ta hand om ditt vax”. Andra 
kurser som kommer att erbjudas är, fortsättningskurs i biodling och bihälsa.  Två 
gånger har det slungats honung på Alnäs, andra gången i augusti gjordes det i den 
nyinköpta slungan.  
 
Honungen från första slungningen på föreningsbigården har bland annat varit till 
försäljning när föreningen visade upp sig på Rabbalshede höstmarknad. 
  
Den 3 mars gick medlemsmötet med honungstävling av stapeln, där man även 
kunde lämna in burkar för honungsbedömning. Vi uppmärksammar och gratulera 
de tre som vann honungstävling 2014.  
Första pris ett diplom och en honungsrörare, sponsrad av Bertil och Ann-Marie 
Berntsson. gick till Dennis Holmgren. Andra pris ett diplom, gick till Ann-Marie 
Berntsson Tredje pris ett diplom, gick till Gerle Palmhagen, övriga kom på en 
hedersam 4:e plats. 
 



Honungsbedömningskommittén har haft ett möte där alla burkar som lämnats in av 
medlemmar godkändes på alla punkter. Det är en god kvalité på honungen i vår 
förening. 
 
Styrelsen har haft 7 stycken styrelsemöten i år. 
 
Tanums biodlare förening har haft besök av Dingle biodlarförening och av Strömstad 
biodlare förening. Från Strömstad önskar man få till ett sammarbete med Tanums 
biodlarförening.   
 

Från styrelsen vill vi framhålla ett varmt tack för den fina skötseln av vår 
föreningsbigård som Bertil Berntsson med assistenter står för. De delar även med sig 
av sin kunskap på torsdagsträffarna. 
 
Vi vill även i år ge ett speciellt tack Vello Römmel som sköter om och håller vår 
hemsida www.tanumsbiodlare.se uppdaterad. 
Alla medlemmar är välkomna med bidrag dit. Ju fler som är med och ger sin åsikt 
och sitt bidrag dit desto mer levande blir vår förening.  
Från styrelsen utlovade vi förra året att man skulle kunna följa med och läsa 
rapporterna från styrelsemötena på hemsidan. På den punkten hoppas vi kunna 
uppnå bra rutiner under 2015. 
 
 
Idag är vi 50 medlemmar i Tanums biodlare förening till Er alla önskar vi ett 
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