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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Hjemmeside: www.vokstavlen.dk
Formand:
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg
E-mail: willads@post.cybercity.dk

tlf. 3645 5717

Næstformand:
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby
E-mail: jlenghoff@mail.tele.dk

tlf. 3647 1765

Kasserer:
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 København S
Giro nummer: 602 1158.
E-mail: ullaviggo@gmail.com

tlf. 3250 4390

Sekretær:
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby
E-mail: asj@jacobsen.mail.dk

tlf. 3675 6089

Bestyrelsesmedlem:
Ulla Fogt, Skinderskovvej 59, 2730 Herlev
E-mail: ulla.fogt@get2net.dk

tlf. 4444 1817

Suppleant:
Villy Kristiansen, Gemmet 1 st. Tv, 2400 København NV
E-mail: villy-jane@mail.dk

tlf. 38284563

Kontingent for 2009 er i alt 715,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 660,- kr)
KABF’s medlemsblad Vokstavlen udkommer 4 gange årligt.
Deadline: 24.januar, 24. april, 24. juli og 24. oktober.
Lokalforening: Hvidovre Biavlerforening (HBiF)
Formand: Ammi Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre tlf. 3677 4677
Mødeadresser:
KABF’s Skolebigård: Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen,
Rolighedsvej 23, 1820 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium 3-21,
Rolighedsvej 26, 1820 Frederiksberg C
HBiF’s Skolebigård: Byvej 98, (Ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre.
Mødelokale HBiF: Byvej 98, (lokalet er i bygningen tv. for indkørslen) 2650 Hvidovre.
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge:
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd
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tlf. 3677 4677
tlf. 4497 2257

Formandens hjørne

Nu går det løs med bierne. Det er længe siden, at biavlere i København har
sat første magasin på inden 1. maj. Men med den utrolig varme Påske vi
har haft, så er der kommet gevaldig gang i tingene i år. I KABF vil vi
gerne fremover kunne være med til at følge udviklingen i vores egen
skolebigård, så når dette læses, skulle der gerne være opsat en vægt med
dagligforbindelse til internettet, hvor der så er mulighed for at aflæse
udviklingen i nektar-indbæringen og vægtforøgelsen i stadet. Tapani Ranta
har lovet at stå for det praktiske. Der bliver givet oplysning i skolebigården
om hvor resultatet kan aflæses.
Dine egne hjælpemidler i din egen bigård er det vigtigt at få styr på nu. Til
det basale hører en røgpuster, en stadekniv og en lille kost til at feje bierne
væk med. Så er det godt at have værn mod bierne. Afhængigt af hvor
arrige dine bier er, drejer det sig om et net og handsker. Er de meget arrige
skal du også have en bidragt, men det er nok bedre at ønske sig nogle bier,
der er fredelige så du kan bruge dit gamle tøj (propolis hænger ved alt).
Lidt vand og en klud er også godt at have med til at vaske hænder mv.
Affaldsposer er gode til alt det skidt, der ikke skal blive i bigården. Der
kan altid blive brug for en kniv, en spartel og en tush til noter i stadet.
Årets farve er det også en god ting at have med, hvis der skulle være
kommet en ny dronning. Hun er lettere at finde næste gang, du kigger efter
hende.
Det var lige mine hurtige overvejelser nu, hvor det er tiden at komme i
bierne igen.
Jeg ønsker alle en god sæson og håber, at I kan deltage i foreningens
arrangementer.

/HWP
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X i kalenderen

HbiF holder åbent hus i bigården på Byvej hver mandag aften fra kl.
19.00 fra d. 4. maj til d. 3. aug inkl.

Lørdag d. 16. maj til og med lørdag d. 23. maj 2009.
KABF’s Voksklub.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.
Lørdag d. 16. maj 2009, mellem kl.10.00 – 12.00.
KABF`s Voksklub.
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre.
Søndag d. 24. maj. Sommerudflugt til Møn. Se på side 8.
Kursus i Dronningeavl:
Lørdage i juni. Vi starter d. 6.6. kl 10 på Solbjerg Kirkegård med at
forberede en trykkoger. Lørdag d. 13.6. kl 10 omlarver vi. Lørdag d. 20. 6.
sætter vi klækkebure i cellebyggeren. Lørdag d. 27. 6. skulle der gerne
være nye dronninger klar.
Lørdag d. 20.juni: Honning/jordbærdag. KABF har et arrangement på
Kildebrønde Frugtplantage. Nærmere oplysning hos LeifEnghoff Jensen,
email: jlenghoff@mail.tele.dk
Lørdag d. 20. juni: HbiF stiller op til ”nyslynget honning og jordbær” i
Frihedens butikscenter hos Superbest.
Lørdag d. 8. august. Høstfest. Læs om den på side 9.
Reserver dagen allerede nu.
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Møder i Skolebigården 2009

Tirsdag 12/05 Kl 19.00

Herefter hver tirsdag.

Tirsdag 11/08 Kl 19.00

Klargøring til honningfratagning
søndag den 16/08
-----------------------------------------------------------------------------------------Søndag 16/08 Kl 10.00
Honningfratagning og og fodring.
Søndag 23/08 Kl 10.00
Varroabehandling

Fredag d. 4, lørdag d. 5. og søndag d. 6. september :Valby Kulturdage.
Nærmere oplysning hos Viggo Jessen, email ullaviggo@gmail.com
Tirsdag d. 29. sept 2009 kl. 19.30: Generalforsamling i KABF.

VOKSTAVLEN
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Kursus i Biavl 2009
__________________________________________________________
Praktik i skolebigården: ved Viggo Jessen
Tirsdag 12/05 Kl. 17.30- 18.30
Tirsdag 19/05 Kl. 17.30- 18.30
Tirsdag 26/05 Kl. 17.30- 18.30
Tirsdag 02/06 Kl. 17.30- 18.30
Søndag 07/06 Kl. 10.00-11.00 Honningfratagning i skolebigården.
Kl.11.00-12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser
vores medbragte mad.
Kl. 12.30-16.00 Honningslyngning og –smagning.

Kursus i Dronningeavl
Igen i år vil vi forsøge med et lille kursus i dronningeavl. Datoerne bliver
lørdage i juni. Som noget nyt vil vi i år, på opfordring af
Dronningeavlerforeningen af 1921, sende nogle af dronningerne til parring
på øer med parringsstationer. Du kan læse mere om dette på
www.dronningavlerne.dk, samt følge med i skolebigården, hvor vi giver
yderligere oplysninger. Vil du være med, så kontakt undertegnede.
Henning Willads Petersen
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Sommerudflugt til Møn d. 24. maj
Vi mødes ved Sjælør station kl. 8.00 og kører til Møn for at besøge biavler
Jens Fjordhøj. Han vil vise os sin egen bigård og skolebigården på
Marienborg Gods.
Bagefter er der havevandring hos Rasmus Nielsens far, der har en
landbohave i Ålebæk med mange staudebede, køkkenhave i barokpræg,
abildgård, høns og bigård. Vi slutter besøget her med kaffe og kage.
Rasmus’ far laver kaffe til os, og bestyrelsen medbringer kage.
Derefter kører vi forbi Liselund Slot og indtager frokosten på Bakkegård
Gæstgiveri, der ligger tæt på Møns Klint. Frokosten er med i prisen, mens
drikkevarerne er for egen regning. Hvis nogen har lyst er der mulighed for
at se et par værelser, da det er forskellige kunstnere, der har indrettet dem.
Vi regner med, at vejret er godt, så vi kan spise udenfor. Se mere om
Bakkegård Gæstgiveri på : http://www.bakkegaarden64.dk/
Derefter er der mulighed for en gåtur i området. Hjemkørsel ca. kl. 15-16
afhængig af, hvor lang en tur, man ønsker at gå ved Klinten.
Pris inkl. transport og frokost bliver 100 kr.. KABF hjælper med at holde
prisen nede. Ved tilmelding må du gerne oplyse, om du har mulighed for
at køre eller ønsker at køre med en anden.
Du kan tilmelde dig i Skolebigården eller Henning Willads Petersen.
Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 16. maj.

VOKSTAVLEN
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Høstfest
I sidste nummer annoncerede vi en dato for Høstfest/sommerfest. Den
holdt imidlertid ikke, da flere fra bestyrelsen havde fået andre aftaler. Nu
skulle der imidlertid ligge en dato fast, og vi har fået Hans-Bo og Randi til
at arrangere sammenkomsten. Det forsøgte de også sidste år, men da var
tilmeldingerne for få, så vi valgte at aflyse. Vi håber på et bedre fremmøde
i år.

Invitation til høstfest
- lørdag den 8. august kl. 16.00 i Streyf, Rådvadsvej 69, 2400 København
NV.
Vi glemmer de fortsatte lavtflyvende honningpriser og lægger an til
landing på terrassen ved Streyfs med udsigt til Utterslev Mose. Her kan vi
spise ude eller inde alt efter vejrgudernes bestemmelse.
Streyf er et af Københavns Kommunes naturværksteder og et smørhul i
bydelen Nord Vest. Du kan Google ”Streyf” på nettet og se mere om huset
i byens natur.
Vi skal have noget fra dyreriget, som I selv tilbereder på grillen. Tilbehøret
sørger vi også for, men tag selv drikkevarer med. Vi har også en
efterfølgende kaffetår med honningkage - surprise! - på menuen.
Husk at invitere din kone/mand/kæreste/ven/veninde med eller ”sværm”
alene uden påhæng.
Prisen er 50,- kr. pr. person, som kan indsættes på kontonummer 2120
8810006197, Randi Jacobsen. Årsagen til den lave pris er ikke, at bøfferne
er i halv størrelse, men at vores forening giver et pænt tilskud. Husk at
notere dit navn ved betalingen.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 1. august.
Med hilsen fra
Hans Bo & Randi
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Billeder fra Streyf
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Besøg af bisygdomsinspektør Kristin Marie Lassen 3. marts
2009
Systemet med bisygdomsinspektører fungerer således, at alle egne af
landet har sin egen inspektør. Disse er fordelt efter postnummer områder.
Bag i Vokstavlen kan man se, hvem der er i vores område. Denne funktion
har rigtig mange år på bagen. Så tidligt som i 1897 var man klar over
problemerne med skader efter ubehandlede bisygdomme. Staten har
varetaget kontrollen siden 1949 og har siden dengang haft inspektører over
hele landet samt uddannelse af kyndige biavlere. I dag er der over 800
kyndige biavlere, der kan syne bier ved flytning og har det grundlæggende
kendskab til bisygdommene, så de kan findes og bekæmpes effektivt.
Kristin gennemgik de mest almindelige kendte bisygdomme, samt dem vi
skal være på vagt overfor, skønt de heldigvis er sjældne. Den sygdom, vi
som biavlere alle har interesse i at holde specielt øje med, er ondartet
bipest. Der er indberetningspligt for denne sygdom, og hvis de kliniske
symptomer kan eftervises, kan man få en lille erstatning ved omsætning,
eller hvis man bliver nødt til at slå familien ned. Vi diskuterede fordelene
ved at være kyndig biavler, så man kender til symptomerne og har set
ondartet bipest. Samtidig er der også en fordel ved, at vi er i en forening,
hvor der er opmærksomhed på de problemer bipest kan give andre biavlere
i nabolaget. Her er det en stor fordel, at vi kender de biavlere der er i vores
nærområde, og at vi fortæller hinanden, hvis der udbryder sygdomme. På
den måde vil vi kunne begrænse skaderne. En anden måde at følge med på
er at se på www.planteinfo.dk/bier, hvor der hen over sæsonen altid er et
opdateret kort over hvor der er fundet bipest i Danmark.
Det er også en fordel, at vi har en bisygdomsinspektør, vi kender godt, og
som kender biavlerne i sit område godt. Vi var derfor glade for, at Kristin
igen fandt tid til at fortælle om sit arbejde.
/HWP
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Konsulenten deler ud af sine erfaringer
Aftenen blev indledt af Martin, som havde udviklet et plaster imod bi- og
hvepsestik. Plasteret har indbygget sukker og skal nu afprøves ved et
forsøg på Allergiklinikken på Rigshospitalet i løbet af februar – april. Ved
brug af plasteret skulle man begynde at kunne mærke forbedring efter 15
min., og efter 1 time skulle smerten og hævelsen være reduceret med 80
%. Der blev efterlyst forsøgspersoner, da en af målgrupperne er biavlere.
Se http://bee-patch.com/dk/index.html

Dernæst fortalte Flemming Vejsnæs om ”observationsbigårde i Danmark –
et brugbart værktøj for danske biavlere – status 2009”
Eu har støttet udviklingen af et software, der bruges til at undersøge
bifamilier i 10 bigårde rundt om i Danmark. Det er et internetbaseret
informationssystem, som beskriver biernes tilstand og kan sende
nyhederne ud med det samme. En af årsagerne til udviklingen af
programmet er, at man vil etablere et overblik over de store tab af
bifamilier de sidste år og prøve at imødegå det i fremtiden ved at lave et
varslingssystem i nogle referencebigårde. Meningen er at producere et
”borger-biavler-informationssystem” i retning af borgervejr.dk.
Fl. Vejsnæs havde nogle tal for tab af familier:
1986 mistedes 27 %
1996 mistedes 30 %, formentlig p.gr.a. varroa
2008 mistedes 33 %, vintertab.
Årsagerne til dette vil man gerne klarlægge, og et europæisk projekt, hvor
35 lande samarbejder, er etableret. 10 bigårde med sunde familier er

12

VOKSTAVLEN

udvalgt og der er sat elektroniske stadevægte op. De sender data én gang i
døgnet, ved hjælp af en mobiltelefon, om bl. a. temperaturen i
vinterklyngen eller yngellejet og luftfugtigheden. Dataene kan vise
fodertilstanden, og om temperaturen og luftfugtigheden påvirker trækket.
Det var et spørgsmål, om man kan sætte kriterier op for, hvad der er en
sund bigård. Fl. Vejsnæs fortalte, at de bl. a. havde analyseret voksen, som
skal være helt ren, og pollen var blevet analyseret for pesticider.
På www.biavl.dk/stadevægte kan man se oplysninger om, hvor vægtene
står, og trække nogle oplysninger ud.

http://www.bienenwaage.de/

/Ulla
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KABF’s Voksklub
Generalforsamling 2009 d. 12. Marts,10 deltagere (ref.: ammi stein
pedersen)
Formanden, Jonathan Edwards bød velkommen - til klubbens 14.
generalforsamling. - Verner Pensdorf foreslået og valgt som dirigent. VP
konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og gav ordet til
formanden for aflæggelse af beretningen, der som vanligt var prisværdig
kort: Voksbeholdningen er god, så klubben køber fortsat kun blokvoks.
Beretningen godkendtes. Kassereren aflagde regnskabet, som ligeledes
godkendtes. Ingen indkomne forslag. På valg var kassereren, Stein
Pedersen, og suppleanten, Lars Bendsen. Begge genvalgtes.
Under eventuelt omtaltes overvintringen, som hos de tilstedeværende
indtil nu havde været god. De leverede dronninger i sidste sæson havde
kun slået an hos få af de tilstedeværende. Et oplæg til, at der næste år
skulle trækkes lod blandt medlemmerne (5-6 pr. år) om befrugtede
dronninger, blev positivt modtaget, og bestyrelsen opfordredes til at
udarbejde formelt forslag til næste generalforsamling. PEA spurgte til
voksanalysen, og blev oplyst om, at der ikke var fundet noget. Det nye
mødelokale var tilfredsstillende. Generalforsamlingen sluttede kl. 20,17
med de sædvanlige formalia.

HbiF Beretning
Beretning 2008 I årets løb har vi fået forlænget ”opholdstilladelsen” på
arealerne - i fire år, så må vi jo huske at søge igen til den tid! I juni fik vi
rådighed over det åbne rum, som mureren har haft, væggen blev flyttet ud,
og det gav jo herlig meget plads. Den positive forventning til at kunne
beholde skabene oppe i huset blev desværre gjort til skamme. I august blev
vi - sammen med Futterne - med kort frist kaldt til møde i forvaltningen:
ud af lokalerne ekspedit, eleverne trigges af hængelåse! Heldigvis var vi
kommet så langt hen på sæsonen, at vi kunne fylde materielrummet med,
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hvad vi havde i skabene deroppe. Der var meget, 3 - 4 ture blev det til med
fyldt efterløber - og så skulle det anbringes, helst musefrit. En tom fryser
og do. køleskab kan bruges til mange ting. Først til marts 09 er det
lykkedes at få adgang til andre lokaler!
Åbent hus mandag aften er stadig godt besøgt, dels af medlemmer, men vi
har også jævnlig gæster. Det er jo også det, der var meningen
D. 21/6 skulle vi præsentere jordbær og nyslynget honning - det blev
meloner, og det duer ikke. Som sædvanlig har vi slynget honning på
Lundekrog Landbomuseum i juli.
I september blev vi ringet op af Bastard film, som skulle bruge hvepse!
Det lykkedes at fange nogle, senere måtte de nøjes(!) med bier, da de kom
igen. Som sædvanlig holdt vi Ny Honninghøstdag i centrene, ligesom vi
var med på Julemarkedet.
Kultur og Fritidsmessen i Avedøre hvert andet år i oktober er blevet fast
tradition, som vi naturligvis deltager i. Derudover blev vi inviteret til
julemarked i Avedørelejren medio december - det var koldt det - foregik
udendørs i telt.
PRIS PÅ HONNING? NÆSTE HØST KR. 35,Fremtidigt arbejde 2009
Flytning af ”materiel”
Åbent hus : mandage 5.maj - 4. august incl.
Jordbær og nyslynget honning 20. juni
Lundekrog Landbomuseum i juli
Ny Honninghøstdag: primo september, (fredag?) og lørdag i
centrene)
Julemarked ultimo november

VOKSTAVLEN
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Danmarks Biavlerforening
*Kursus for Yngre Biavlere 16.-17. maj 2009*

Eigil Holm underviser i "bier og blomster"
Helle Lauersen underviser i "grundregler i biavl"
Klaus Langswager underviser i "dronningeavl"
Kirsti Marie Lassen underviser i "biavl i storbyen"
Flemming Vejsnæs underviser i "sunde bier"
Asger Søgaard Jørgensen underviser i "biplanter"

Kurset er beregnet for biavlere, der har haft bier et par år, og som nu har
behov for at få lidt mere overblik og samtidig flere spændende detaljer om
bier og biavl!
Kurset afholdes på Dalum Landbrugsskole ved Odense.
Pris: 1600 kr. dækker kursus, fuld forplejning og indkvartering på
enkeltværelse.

Tilmelding: Danmarks Biavlerforening Tlf. 57 56 17 77 eller asj@biavl.dk
<mailto:asj@biavl.dk>
Læs mere på: http://www.biavl.dk/
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Bisløjd
Bierne er kommet godt i gang, så det er tid til at slutte med arbejdet
indendørs på Dyssegårdskolen.
Der har været arbejdet flittigt på bisløjdholdet, og der er fremstillet 6
½ bistade, en vokssmelter,magasiner og slebet adskillige økser og knive.
Vi har også haft tid til kaffe og hygge en gang imellem, måske for megen
snak, men vi har nået, hvad der var planlagt. Vi har brugt 192 m. planker
43 x 70 mm, 3 stk. finerplader og div. søm og skruer. Samlet
materialeforbrug pr. stade 800- kr, Hvis interessen er der, forsætter vi
næste år, og der er også mulighed for at lave andet end bistader.

Aktivitet i sløjdlokalet
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KABF`S VOKSKLUB.
FORMANDEN`S BERETNING 2008/ 2009.
I år har vores voksklub eksisteret i 13 år.
Det er klart, at vores voksklub er blevet mindre, siden den blev delt i foråret 2005,
men trods det fungerer den stadigvæk efter hensigten.
Jeg tror, at min beretning er blevet mindre i takt med at det skete.
I dag er vores medlemstal steget til 30, og vi kan fungerer fint med det medlemsantal.
Vi har en pæn vokspulje og overskud på kontoen.
Husk at henvende jer med salg for øje af voks til bestyrelsen, hvis I har overskud.
Vokskubbens bestyrelse er ikke interesseret i en større samling af valset voks. Vi har
tilstrækkelig med valset voks på lager til at igangsætte nye medlemmer, osv.
Hvis klubben skal købe voks, skal det være som blokvoks.
Samarbejdet med Bihuset fortsætter uden problemer.
Heino er tilfreds med den måde, vi leverer vores voks på til omsmeltning.
Bestyrelsen håber alle medlemmer har fået glæde af de dronninger de fik fra
Voksklubben sidste forår.
Bestyrelsen takker Hvidovre Biavlerforening for brug af deres lokale til opsamling af
tavler og voks. En stor tak til Torben Larsen for kørsel til og fra Tappernøje, og tak
igen til HBiF for hjælp til denne generalforsamling.
I årets løb har bestyrelsen holdt 2 møder med god ro og orden.
Tak.
Jonathan Edwards
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning
fra lørdag d. 16. maj til og med lørdag d. 23. maj 2009.
♣ Apropos opsamling af tavler og voks til fælleskørsel
♣ Prisen er kr.10 pr. sæk.
Opsamling af tavler og voks forgår ved Hvidovre Biavlerforenings
Bigård
på Byvej 98, Avedøre lørdag d. 16. maj 2009, mellem kl.10.00 og
kl.12.00.
♣ HUSK! at hvert bundt tavler bindes med en navneseddel.
Brug en papirsæk inderst og en tyk plasticaffaldspose yderst med
tydelige mærkninger ( navn, adresse og KABF
voksklubmedlemsnummer).
Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig.
Jonathan Edwards.
Formand.

VOKSTAVLEN
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Gartnernes Forsikring
Dansk Jordbrug

BIAVLSFORSIKRING
Som medlem af Danmarks
Biavlerforening kan du forsikre
bifamilier, honning, stader og alt
nødvendigt produktionsudstyr mod:

Distrikt 1
Jan Adriansen
Tlf. 56 26 79 02

• Brand.
• Vandskade og oversvømmelse af
bygning
• Tyveri, hærværk og skade forvoldt af
• Transport af bistader til og fra bigårde
samt honning til aftager.
• Ondartet bipest som omfattes af lov om
biavl
• Sprøjteskader som ikke er dækket
af anden forsikring.
• Driftstab – nedgang i produktionen og
meromkostninger i forbindelse hermed.
• Biavlsforsikringer tegnes altid sammen
med andre forsikringer i selskabet –
tal med din kundebetjener.
• Læs mere om os på:
www.garfors.dk

Distrikt 2
John Schlüter
Tlf. 43 71 17 77
• Hovedkontor
Struergade 24
DK-2630 Tåstrup
Telefon +45 43 71 17 77
Telefax +45 43 71 36 16
www.garfors.dk
E-mail gaf@garfors.dk
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Sværmhenterliste
Der er tradition for, at vi i Vokstavlen indsætter en sværmhenterliste i
sommernummerene af Vokstavlen, så lokale biavlere altid ved hvem, de
kan henvende sig til ,hvis der skulle blive melding om en sværm. Egentlig
bør den kun være en hjælp til, hvis det ikke lige er i ens eget område, at
der bliver fundet en sværm. Alle biavlere bør nemlig være interesserede i
at fjerne sværme. Dels kan det være ens egne familier, der er sværmet,
men det kan også være en god måde at få reklameret for biavl. Dette i og
med at vi hjælper hinanden til at holde styr på bierne. Det er en god ting at
holde styr på de evt. svage familier i ens nabolag, hvor ens egne bier kunne
finde på at gå på rov. Sker det, så der mulighed for sygdomsspredning.

Nedenfor er en liste over dem, der har tilbudt at hjælpe med at fjerne
bisværme. At der er tale om bisværme og ikke hvepse eller andre skadedyr
bør understreges, hvis adresserne gives videre. Der er firmaer, der tager sig
af den slags opgaver, så dem vil vi ikke gå i bedene.

På hjemmesiden www.biavl.dk findes også en liste, hvor du måske kan
finde en biavler i det ønskede område.
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Sværmhenterliste

Jens Hee Lindhard
Carl Danfeldts Alle 14
2610 Rødovre
Tlf. 44945941 / Mo. 25853741

Hans Bo Larsen
Storkebakken 28
2400 København NV
Tlf. 38281331

Henning Willads Petersen
Normasvej 25
2000 Frederiksberg
Tlf. 36455717

Søren Espersen
Stenstykkevej 34
2650 Hvidovre
Tlf. 36783028 / Mo. 27357112

Roberto Kastrup
Valby Langgade 251, 1. th.
2500 Valby
Tlf. 36160015

Tapani Ranta
Mosevangen 5
2860 Søborg
Tlf. 38338816

Henning Nygaard
Frederikssundsvej 123 d 7
2700 Brønshøj
Tlf. 23304017
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RAMMER
Så er det atter lykkedes at få gang i en alternativ produktion af rammer i
størrelsen 12 * 10. Produktionen finder sted på en institution på den gamle
Ebberødgaard i Birkerød.
Rammerne er i en god kvalitet, dvs. at træet er stort set fri for knaster. Der
er boret huller, så det er nemt at tråde rammerne.

Rammerne leveres i bundter á 25 stk, og prisen er kr. 5,25 pr. ramme, dvs.
kr. 131,25 for et bundt.
Kontakten til institutionen varetages af Poul Knudsen, Langtoften 3,
3660 Stenløse.
Poul står for det videre salg af rammerne, og kan kontaktes på telf. 40 85
59 24 eller mail k.hest@mail.tele.dk for nærmere aftale.
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Stadepladsen
2 bifamilier á 9 rammer 12 x 10 sælges.
Pris: 750 kr pr. Stk.
Kontakt: tlf. 28 45 48 33. (Glostrup)

Diverse.

På förekommen anledning
Vill undertecknad meddela en var av de personer, till vilka
leverans ännu ej skett, och som till mig insänt förskottslikvid
for bin eller drottningar att leveras från Österrike, men som
til följd av kriget uteblivit, att därest nogen leverens ikke skett
senest den 1 september 1915, så kommer jag att till samtlige å
terbetala de insände beloppen.

P. ALFR. ANDERSSON,
Ö. Ingelsstad
Smedstorp

/Ammi
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Nyttige oplysninger:
KABF’s Voksklub:
Bankkonto: Nordea 2131-6264263547
Formand: Jonathan Edwards, Hvidager 48, 2620 Albertslund
tlf. 4362 3514
E-mail: jonathan.edwards@privat.dk
Kasserer: Stein Pedersen, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
tlf. 3677 4677
Best.medlem: Michael Lundborg, Avedøregårdsvej 78, 2650 Hvidovre
tlf.3678 2009
Supleant: Lars Bendsen, Isterødvej 4, 2650 Hvidovre
tlf 3677 1898

VOXklubben (tillader oxalsyre)
Bankkonto: Løkken Sparekasse 9033 0000443360
Kontingent 30 kr. betales senest den 1. juni
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre
tlf. 2585 3741
E-mail: lind-hardt@hotmail.com
Kasserer: Klaus Holme, Howitzvej 50A, 3., 2000 Frederiksberg C
tlf. 2265 7594
Næstformand: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup
tlf. 3250 2564
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Bikyndige synsmænd
Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler og skal have flyttet bistader og tavlemateriel, skal du
ifølge loven henvende dig til en kyndig biavler eller en bisygdomsinspektør for at få synet bierne.
Kyndige biavlere:
Anne Mette Andresen, Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre
Svend Jacobsen, Skyttedammen 23, 2605 Brøndby
Viggo Jessen, Tønnesvej 27, 2300 Sundby
Robin Kastrup, Valby Langgade 251, 1. th., 2500 Valby
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg

a-m_andresen@sol.dk
tlf. 3675 6089
tlf. 3250 4390
tlf. 3616 0015
tlf. 4033 4434
tlf. 3645 5717

Bisygdomsinspektører:
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille eller Tropilaelaps i bigården eller anden
mands bier, skal man straks henvende sig til den nærmeste bisygdomsinspektør.
Område 01 (postnummer 1000-2699 og 2770-2799):
Kristin Marie Lassen, Hellebækgade 35, st.tv.,2200 København N
e-mail: kristin_lassen@yahoo.dk

tlf. 3583 8351

Område 02 (postnummer 2700-2769 og 2800-2939):
Sven Branner, Ved Smedebakken 7A, 2800 Kgs. Lyngby
e-mail: sven.branner@mail.dk

tlf. 4587 9502

Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com
Område 03 (postnummer 2940-3199):
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,
email: nicolaj@hyldehuset.dk
Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,
Område 05 (postnummer 3500-3699):
Peter Christensen, konstitueret ,Nørresøvej 8, Gadevang, 3400 Hillerød
Jørgen Chr. Andersen, Snøreengen 6, 3250 Gilleleje,
email: snorengen@get2net.dk

tlf. 6186 2408

tlf. 4970 3071

tlf. 4818 8095

tlf. 4826 8720
tlf. 4835 4779

Varroainstruktører:
Formidler viden om varroa og koordinerer bekæmpelsen i vort område.
Jonathan Edwards, 2620 Albertslund jonathan.edwards@privat.dk
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tlf. 4362 3514
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Afsender:

Henning Willads
Petersen
Normasvej 25
2000 Frederiksberg

En ny sæson står for døren,
og det er nu, vi skal forberede os
for at få et godt honningår.
Det er tid for bestilling af
Dronninger og småfamilier.
Husk, vi har forårsfoder på lager.
Vi smelter og vasker de gamle rammer
og leverer selvfølgelig 1. kl. ny voks.
Kom ind og få en bisnak – og en kop kaffe.
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