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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 2010 er i alt 725,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 670,- kr)Kontonr.:Regnr. 4865
ktonr. 0006021158. Gironr. +1 (602-1158)
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, 1958 Frederiksberg C. Mødelokale KABF: Landbohøjskolen, Auditorium
A 2-84.-11, Rolighedsvej 26, 1958 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.
Københavns Amts Biavlerforening/Ejby (KABF/Ejby): Mosetoften 35, 2600 Glostrup
Gratis udlån af honningpresse og 3- og 4-solds slynge:
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
tlf. 3677 4677
Leif Hansen, Krinkelvej 8, 2880 Bagsværd
tlf. 4497 2257
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Formandens hjørne
Hvad oplever formanden hen over sommeren? Som formand i KABF er
der flere gange ugentlig stort og småt at tage stilling til.
Fra Danmarks Biavlerforening er der ting at tage stilling til, dels i relation
til lokalforeningsopgaver med kurser, og hvordan de tilrettelægges. Vi
mener i KABF at have en god model med et forholdsvis kort kursus, og
derpå mange muligheder for at møde andre biavlere og se, hvordan de
driver biavl, og ikke mindst give mulighed for, at nye biavlere selv kan
prøve at have hænderne i bistadet og prøve, hvad det vil sige at drive biavl.
Vores skolebigårde er knudepunktet i dette arbejde. Sommeren har vist, at
der stadig er et stabilt grundlag af interesserede, for at holde gang i de tre
skolebigårde på Frederiksberg, i Hvidovre og i Ejby, og at der er god
opbakning til at drive disse.
På et mere overordnet plan har der i forsommeren igen været kursus i
sensorik arrangeret af DBF, som jeg deltog i. Det er noget, der vil blive
fulgt op på, når vi igen har fået årets honning i hus. Kort fortalt er det et
spørgsmål om at kunne karakterisere forskellige honningers smag, på
samme vis som vin og øl gennem mange år har fået malende beskrivelser
med, på etiket og i reklamer. Dette har stor betydning for, at vi også i
fremtiden kan sikres en god pris for de kvalitetsprodukter, vi frembringer
her i vores område.
Blandt de nye lokale tiltag, der er kommet op i år, er planerne om at danne
et Byhonning kooperativ. Det er et projekt, der bl.a. skal munde ud i at få
flere biavlere til København, og at skabe bedre mulighed for behandling af
honning og hjælpe med afsætning af honning til en god pris. Det er et
projekt ved siden af KABF, men afgjort et vi kan støtte, såfremt der er nye
hænder, der kan hjælpe projektet videre. Se opslag om stiftende
generalforsamling.
Flere nye medlemmer har kontaktet os for at høre, om vi kunne skaffe
bigårde til dem. Det er ikke noget, vi som forening går ind i. Vi vejleder
imidlertid altid gerne, hvis vi hører om folk, der gerne vil have bier. Som
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ny biavler er det imidlertid godt at få dette spørgsmål ”hvor skal bierne
stå”, afklaret som det første. Flere biavlere har oplevet nye muligheder ved
at stemme dørklokker ved huse med forholdsvis store haver og rolige
omgivelser.
Som formand og sværmhenter modtager jeg også en del henvendelser om
biernes tilbagegang, og når vejret er godt – akutte tilstedeværelse. Jeg har
ikke mulighed for at stille op til alle journalisters agurketids spørgsmål, da
historierne af og til kan være vinklede efter, at biernes død er billedet på
hele samfundets dårligdomme og snarlige endeligt. Specielt ikke hvis
alternativet er at hente en særdeles livskraftig sværm i en gård, hvor hele
ejendommens børn hænger ud over altanerne, for at beskue dette
mærkelige naturfænomen. I det tilfælde plejer jeg at have uddelings
honning med, for at give oplevelsen mere blivende værdi, end blot en
times aftenunderholdning i gården.
Endelig har jeg også mine egne bier. Første høst er netop overstået – i år
meget senere end tidligere. Jeg ser en stor fordel i at gå sammen med andre
om at høste. Dette kan varmt anbefales, da mange opgaver glider lettere,
når der er flere til at hjælpe til.
Som en af landets største lokalforeninger, der hen over det sidste halvår
har haft en medlemstilgang, så vi er blevet over 40 nye medlemmer, så er
der nu mange nye hænder, der kan hjælpe med foreningens aktiviteter. Har
du en god ide til, hvordan ting kan gøres – og har du lyst til at hjælpe med
det, så vil jeg opfordre dig til at møde op på generalforsamlingen i KABF,
der afholdes i Hvidovre tirsdag d. 21. september. Alternativt siger du til i
en af skolebigårdene eller sender en hilsen til undrtegnede.
/HWP
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X i kalenderen
Husk, at du også kan følge med i, hvad der sker i foreningen på
hjemmesiden www.vokstavlen.dk

Møder i Skolebigården 2010
Tirsdag 10/8 kl. 19.00

Klargøring til honningfratagning søndag d.
15/8

Søndag 15/8 kl. 10
Søndag 22/8 kl. 10

Honningfratagning og fodring.
Varroabehandling. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres famillier. Send Viggo en
mail om det antal familier, du skal bruge til.

Søndag 21/11 kl. 10

Varroabehandling. Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre til deres famillier. Send Viggo en
mail om det antal familier, du skal bruge til.

Møder i KABF/Ejby
KABF/Ejby åbningstider
Biavlerforeningen for København og omegn ændrer navn til Københavns
Amts biavlerforening/Ejby, KABF/Ejby.
Åbningstiderne i Ejby er onsdag aften klokken 19.00 første gang den
12.maj. Kom ud og se til bigården i Ejby, og giv en hånd med. Vi er ikke
så mange, så vi kan godt bruge en ekstra hånd.
/Leif
Torsdag 26/8 kl. 16.30

Introduktionsmøde i Københavns Byhonning
Kooperativ. Se s. 17.

VOKSTAVLEN

5

Tirsdag d. 21. sept 2010 kl. 19.30: Generalforsamling i KABF. Afholdes
i cafeen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

Lørdag d. 2. oktober til og med lørdag d. 9. oktober 2010.
KABF’s Voksklub.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.

Lørdag d. 2. oktober 2010, mellem kl.10.00 – 12.00.
KABF`s Voksklub.
Aflevering af voks tavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre.

KABF Ejby

BI-SLØJD
KABF starter bisløjd på Dyssegårdsskolen hver torsdag kl. 19. Første gang
er torsdag d. 7. oktober.
Fremstil dine egne materialer til biavl: F.eks. bistade, voksafsmelter,
foderautomater og hvad du ellers kan finde på.
Adressen er:
Dyssegårdsskolen
Dyssegårdsvej 24
2900 Hellerup.
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INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 21. september 2010 kl. 19.30 afholdes den ordinære
generalforsamling i Cafeen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280,
2650 Hvidovre.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand og et medlem for 2 år og en suppleant for 1 år. På
valg er Henning Willads Petersen, Svend Jacobsen og suppleant
Villy Kristiansen. Alle er villige til at genopstille.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Afgående er Leif Stark og
Jesper Valentin Petersen.
7. Eventuelt.
Forslag skal være formanden Henning Willads Petersen, Normasvej 25,
2000 Frederiksberg i hænde senest tirsdag d. 31. august. Protokollen er
fremlagt fra kl. 18.30.
Kaffe på foreningens regning vil blive serveret senere på aftenen, og der
vil være mulighed for en øl eller vand.
Bestyrelsen
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?Hvem bestod eksamensprøven i biavl?
Honningfratagningsdag for kursister søndag den 6. juni
I skolebigården var mange kursister mødt op, i det smukke solskinsvejr,
for at deltage i sidste kursus dag. Der blev taget honningtavler fra alle
bifamilier, det blev til hele 6 magasiner, og efter ca. halvanden time gik
turen videre hjem til Ulla og Viggo for at slynge honningen.
Alle startede med at få en lille bid mad, og så gik første hold i kælderen for
at slynge honning, andre blev i haven for at gøre rammer klar. Der blev
boret huller til bøsninger, og tråden blev trukket i, og til sidst blev
vokstavlen ”loddet” i rammen.
Vi havde lavet en lille eksamensopgave til kursisterne, og vi fik 18
besvarelser tilbage.
Der var nogle fantastiske besvarelser i blandt
En mente, at de danske honningbier hedder Apus Mulifinus, men vi må
indrømme, at dette navn bare var et ord, vi selv opfandt. Vi ved ikke, om
der findes noget ved dette navn.
Alle har kikket godt på bierne, for de vidste alle, at en bi har 6 ben. Flot
gået på seks ben !
Alle var også enige om, at en hanbi ikke var hverken en dreng eller en
bums, men en drone
Der var lidt snak frem og tilbage omkring spørgsmålet om, hvor længe en
bi og en dronning var om at klække. Fordi nogle jo ganske rigtigt mente, at
det alt sammen jo var bier, så vi burde have skrevet arbejderbier, som vi jo
egentlig også mente. Der var et par stykker, som havde svaret, at en
dronning var 21 dage om at klække, og man kan næsten ikke forestille sig
tanken om, at det måtte blive til en kæmpe dronning, når hun ville blive
fodret i længere tid .
Den maximale vandprocent i honningen gav heller ikke de store
problemer, der var et par besvarelser på max. 10 %. Det er vist ekstra godt,
hvis bierne kan neddampe det så meget. Men rette svar er max. 20%.
Alle viste også, at det var Jesper, som underviste i teori ved kursets start.
Vi havde desværre lavet en lille fejl i prøven, for vi havde ikke givet
mulighed for, at man kunne svare blå på spørgsmålet om, hvad farve
dronningerne var i år. Så dette spørgsmål var ikke med i bedømmelsen.
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Der var ikke nogle, som mente, at det ville være vigtigt med et cykelstativ
eller ild i nærheden af bigården, og det rigtige svar var jo også, at der skal
være vand i nærheden af bigården.
Nogle få havde svaret, at bierne kunne flyver op til 5 km. Det kan de, men
så har de spist deres ”madpakke”, inden de vender tilbage til bistadet, så de
flyver ifølge ”bi biblen” max. 2 km.
Nogle var vist ude i de helt store drømme(om kæmpe høst) i forhold til den
mængde honning, som der kan være i en 12x10 ramme. Det ville være
fantastisk dejligt, hvis der kunne være 6 kg. i en tavle, men så ville et
opstablingsmagasin veje 60 kg. Der skulle vist noget af en supermand til at
slæbe rundt med disse magasiner. Rigtige svar er desværre kun 2,5 kg.
Én ønskede ved besvarelsen at være anonym, og nogle kursister mente
måske, at de ville have større chance for at bestå denne lille eksamensopgave, hvis de lavede et lille notat nederst på opgaven. Vi kunne kalde
det for ”det røde æble til læren”. Vi takker selvfølge for de rosende ord.
Der var i alt 5 personer som bestod prøven, og havde svaret rigtigt på alle
12 spørgsmål.
/Gitte og Kim
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Billeder fra honningfratagningsdagen
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Sommertur søndag d. 13. juni
Vi mødtes kl. 9 hos biavler Erling Bech i Hvalsø. Erling har været
erhvervsbiavler, men har måttet trappe ned, bl. a. fordi arbejdet med at
passe bierne er for tungt. Vi blev vist rundt i hans have og så de
bistader, han havde stående der med nogle meget fredelige bier. Også
hans slyngerum og værksted fik vi lov at kigge rundt i. Han havde
meget at fortælle, og der var mange gode råd at hente, men efter en
times tid skulle vi videre, selvom det var svært at gå derfra med alle
de spørgsmål, der var. Men vi havde et stort program for dagen.
Vi kørte til Tadre Mølle, der ligger mellem Roskilde og Holbæk og er
den eneste bevarede og funktionsdygtige mølle ved Aastrup Kloster.
Møllen var ejet af Marie Hansen, som testamenterede den til en fond,
der skulle bevare den. Fordi vi var så mange, blev vi delt i to grupper,
som på skift fik demonstreret, hvordan møllen fungerede af en af de
frivillige, der hjælper med at drive den. Det hold, der ikke så på
mølledriften, blev beværtet med kaffe og kage på møllecafeen, hvor vi
også kunne købe mel fra møllen. På vej tilbage til parkeringspladsen
blev der tid til at se på en lægeplantehave.
Nu gik turen til Kudskehuset ved Skjoldnæsholm, hvor vi fik en
dejlig frokost i restauranten. Således styrkede var vi klar til at gå op på
Gyldenløves Høj med stenen på toppen til minde om de faldne
frihedskæmpere. Stedet omkring højen havde været brugt til
nedkastning fra de allieredes fly. Efter strabadserne gik vi tilbage
gennem skoven til Kudskehuset, hvor vi sluttede af med at sidde
udenfor og få vores kaffe. Vejret havde været med os hele dagen, og
vi havde været i godt selskab, så det var svært at løsrive sig efter
sådan en dejlig dag.
/Ulla

12

VOKSTAVLEN

Hos Erling Bech

Kaffe ved Kudskehuset

Strøtanker vedr. den nys afholdte jordbær-og nyslynget
honningdag.
Trods de små mængder honning og jordbær havde vi en fin dag i
Hvidovre Stationscenter.
Fra Danmarks Biavlerforening havde vi fået tilsendt diverse materialer
til uddeling, samt årets nyskabelse - forklæder, med DBF-logoet, det er
alle tiders ide. Man kan jo altid snildt selv sy en lomme på.
Men - de foldere vi får, levner ikke mere plads til den lokale
biavlerforenings adresse! Det er åbenbart afskaffet? Jeg tror ikke, det er
så mange, der kommer til Sorø for at “kigge i staderne”, som vi kraftigt
opfordrer interesserede til, når vi er ude på stand. Vi står der jo for at få
nye biavlere, og det gøres nok bedst i lokalt milieu.
Det var bare det, jeg ville sige.
M.v.h Ammi.
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning
fra lørdag d. 2. oktober til og med lørdag d. 9. oktober 2010.
♣ 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. 2. oktober 2010, 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.
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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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Honning fra Skolebigården
Skolebigårdens honning sælges hen over sommeren. Du kan enten købe på
glas eller i spand (5 kg.). Prisen vil være til en dagspris aftalt med
bestyrelsen.
Kontakt Viggo eller Leif

Propolis
For nogen tid siden faldt jeg over en bemærkning på en amerikansk side,
hvor man sammenlignede biavl med erfaringerne i vor soldatertid, Husk at
vaselinere dine kontakter (om batterier).
Linken var, at hvis man lavede en vaseline, der var neutral, kunne man
undgå meget bøvl med biernes klistren tingene sammen med propolis.
Jeg har prøvet det, og det er en fornøjelse, når magasiner og dækbrædder
er smurt med vaselinen som det hele glider som i smør. Ikke mere brækken
rundt og ikke mere forstyrren bierne med disse voldelige tiltag.
Det er ganske enkelt en blanding af FGMO (food grade mineral oil =
paraffinolie) og voks i forholdet 1:3-5 stykker.
Blot til inspiration.
/Karl
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Deltag i Københavns Byhonning
Kooperativ!
Københavns Byhonning Kooperativ er et nyt
initiativ, der har som formål at udnytte de sociale,
økonomiske og miljømæssige fordele ved biavl i
København.
Alle byens biavlere, potentielle biavlere og andre
med interesse for en lokal bi-industri er
velkommen til et introduktions- og stiftelsesmøde
d. 26. august 2010 fra kl. 16.30 – 18.30.
Kom og hør mere om, hvad projektet går ud på og
få mulighed for at tilmelde dig som medlem.
Kooperativets formål er, at:
•
Få gang i nye biavlsprojekter lokalt i
samarbejde med sociale projekter og
boligforeninger.
•

Koordinere opstilling af nye bigårde med
Københavns Kommune og andre.

•

Drive en fælles slyngecentral til gavn for
alle byens biavlere.

•

Skabe en social virksomhed, som kan sikre
en bedre pris for lokale biprodukter og
samtidig skabe jobmuligheder for byens
udsatte borgere.

Dagsordenen for mødet er:
• Præsentation af Københavns Byhonning
Kooperativ
•

Spørgsmål og svar

•

Organisationens stiftelse

•

Forfriskninger og networking

Læse mere om Københavns Byhonning Kooperativ
på www.bybi.dk.
Tilmelding: På www.bybi.dk eller
oliver.maxwell@socialentrepreneur.dk
Sted: Kooperationen, Reventlowsgade 14, 1651
København V.
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Sværmhenterliste
Der er tradition for, at vi i Vokstavlen indsætter en sværmhenterliste i
sommernumrene 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, 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 en komplet liste over sværmhentere, hvor du kan
finde biavlere i andre områder.
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Sværmhenterliste
Henning Willads Petersen
Normasvej 25
2000 Frederiksberg
Tlf. 36455717

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

Hans Bo Larsen
Storkebakken 28
2400 København NV
Tlf. 38281331

Henning Nygaard
Frederikssundsvej 123 d 7
2700 Brønshøj
Tlf. 23304017

Roberto Kastrup
Gåsebæksvej 13
2500 Valby
Tlf. 51767700

Tapani Ranta
Mosevangen 5
2860 Søborg
Tlf. 38338816

Jens Hee Lindhard
Carl Danfeldts Alle 14
2610 Rødovre
Tlf. 44945941 / Mo. 25853741
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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. marts
Formand: Jens Hee Lindhardt, Carl Danfeldts Allé 14, 2610 Rødovre
Tlf. 4494 5941, Mobil 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, Gåsebæksvej 13, 2500 Valby
Torben Vienberg Larsen, Aagerupvej 185, 2750 Ballerup
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg
Leif Enghoff Jensen, Klosterdammen 17, 2650 Brøndby

tlf. 2349 9876
tlf. 3675 6089
tlf. 3250 4390
tlf. 51767700
tlf. 4033 4434
tlf. 3645 5717
tlf. 3647 1765

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
mobilnr. 6199 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
Mobilnr. 2024 9502

Tapani Ranta, Mosevangen 5, 2860 Søborg
e-mail: tapani.k.ranta@gmail.com

tlf. 6186 2408

Område 03 (postnummer 2940-3199):
Nicolaj Wium, Toftemosevej 41, 3100 Hornbæk,
e-mail: nicolaj@hyldehuset.dk

tlf. 4970 3071

Område 04 (postnummer 3200-3499):
Eigil Wiwe, Nyvangsvej 19, 3540 Lynge,
e-mail: biwiwe@dbmail.dk

tlf. 4818 8095

Område 05 (postnummer 3500-3699):
Henrik Jensen, Bonderupvej 10A, Oppe Sundby, 3600 Frederiksværk

mobilnr. 2023 6076

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 sæson er ved at være slut,
og det er nu, vi skal forberede os
til et godt honningår næste år.
Husk, vi har småfamilier,
bimateriel og vinterfoder 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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