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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

Bestyrelsesmedlem:
Jan Idorn, Sølyst Alle 3, 2660 Brøndby strand
E-mail: idorn@privat.dk

tlf. 43542345

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

tlf. 2177 2171

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

tlf. 38284563

Kontingent for 2011 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- solds slynge:
Hvidovre Biavlerforening, Risbjerggaards Alle 55, 2650 Hvidovre
tlf. 3677 4677
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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 og i Tidsskrift for Biavl for at se oplysninger
for kommende møder i efteråret.

Møder i Skolebigården Frederiksberg 2011
-----------------------------------------------------------------------------------------Tirsdag 09/08 Kl 19.00

Klargøring til honningfratagningen søndag
den 14/08.
-----------------------------------------------------------------------------------------Søndag 14/08 Kl 10.00
Honningfratagning og fodring.
Søndag 21/08 Kl 10.00

Varroabehandling. Medlemmerne kan få
uddelt oxalsyre til deres bifamilier. Send
Viggo en mail om det antal familer, du skal
bruge til senest d. 17. august.

Søndag 27 /11 Kl 10.00

Varroabehandling. Medlemmerne kan få
uddelt oxalsyre til deres bifamilier. Send
Viggo en mail om det antal familer, du skal
bruge til senest d. 23. november.
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Møder i Skolebigården i Ejby 2011
Lørdag 13/08 Kl. 10.00

Honning fratagning og fodring.

Søndag 21/08 Kl 10.00

Varoabehandling og oprydning.
Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre
til deres bifamilier. Send Leif en mail
om det antal familer, du skal bruge til
senest d. 17. august.

Søndag 27/11 Kl 10.00

Varoabehandling.
Medlemmerne kan få uddelt oxalsyre
til deres bifamilier. Send Leif en mail
om det antal familer, du skal bruge til
senest d. 23. november.

___________________________________________________________
Tirsdag d. 27. september 2011, kl. 19.30 afholdes den ordinære
generalforsamling i Cafeen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280,
2650 Hvidovre
Torsdag d. 6. oktober 2011 kl. 18.45 starter bisløjd. Se nedenfor.
Lørdag d. 8. oktober til og med lørdag d. 15. oktober 2011.
KABF’s Voksklub.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.
Lørdag d. 8. oktober 2011, mellem kl.10.00 – 12.00.
KABF`s Voksklub.
Aflevering af tavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved
HBiFs bigård, Byvej 98, Hvidovre.
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Tirsdag d. 25. oktober 2011, kl. 19.30. På LIFE, Rolighedsvej. Danmarks
Biavlerforenings nye direktør Steen Fogde fortæller om opgaverne i en
forening med voksværk. Vi starter mødet kl. 19.30 og har dørene åben fra
kl. 19.

BISLØJD
KABF inviterer i den kommende vintersæson interesserede medlemmer til
(bi-)sløjd, hvor der i træ for materialeprisen og intet kursusgebyr er
mulighed for at fremstille (næsten) alt, hvad bier og biavlere begærer.
Mange rejsegilder på trugstader er i de forløbne seks sæsoner fejret til
kagen og aftenkaffen, og intet sløjdresultat er for lille eller stort til at blive
hædret!
Sløjdaftenerne ligger på torsdage fra klokken 18.45 til 22.00 med første
mødeaften torsdag 6. oktober 2011 og løber frem til 26. april 2012 med
undtagelse af torsdage beliggende i skoleferier.
Aktiviterne afvikles på Bakkegårdsskolen, Skolebakken 20, 2820
Gentofte, det stiller sit sløjdlokale på Nørrebakken til rådighed. For at
finde sløjdlokalet: Kør til Nørrebakkens østre(nedre) ende, og den gule
bygnng med sløjdlokalet ligger på højre hånd med fortrinlige Pmuligheder.
Yderligere oplysninger gives gerne af Poul Erik Andersen, tlf. 6168 3936
eller af Leif Enghoff Jensen, tlf. 3647 1765.
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FORMANDENS HJØRNE
Vinteraktiviteterne starter meget snart. Som biavler er der absolut mest at
se til om sommeren, men vinteren giver også gode muligheder for at
optimere biavlen.
Bierne skal først og fremmest tilses med hensyn til behandling for varroa
mider. Erfaring fra de senere år siger os, at en oxalsyrebehandling ved
indvintring og i løbet af vinteren giver det optimale resultat. Som forening
vil vi gerne støtte vores medlemmer i denne behandling, og uddeler derfor
oxalsyre i skolebigården d. 21. august, samtidig med at der bliver
mulighed for at se, hvordan der behandles. Du sender en bestilling til
Viggo, inden d. 17. august, med oplysning om, hvor mange familier du
har, der skal behandles.
Vinteren skal også bruges på at få gjort materiellet klar, eller evt. lave
noget nyt. Igen i vinter er Poul Erik Andersen ankermand på sløjdholdet,
hvor der gennem de senere år er blevet fremstillet mange trugstader og
andet træarbejde. Sløjdholdet flytter i vinter til Bakkegårdsskolen i
Gentofte, men ellers er programmet som hidtil åbent for initiativrige
biavlere.
Endelig kan man jo bruge vinteren på at overveje hvilke biplanter/træer
bierne skal trække på i de kommende år. I sommer fik jeg en henvendelse
fra en biavler i Århus, der havde været i Haveselskabets have på
Frederiksberg. Der stod et træ, der var fyldt med bier i træets mange
blomster, og da det var i trækpausen, lige inden linden blomstrede, var hun
meget interesseret i at høre, hvilket træ det var, så der kunne komme flere
af dem. Overgartneren kunne oplyse, at der var uenighed, om det var en
Japansyren (Syringa reticulata subspecies reticulata) eller Syringa
pekinensis. Duften er afgørende i denne sammenhæng, og træet dufter
kraftigt, så han mente, at det var en Japansyren. Alt andet lige ville det nok
være spændende, om der var flere, der ville forsøge at plante den slags
træer/buske. Angående linden, så er der også et alternativ til Parklind og
Småbladet lind der ses overalt i indre by. Krimlinden (Tilia x euchlora)
blomstrer først, når de andre lindetræer er afblomstrede. Inden man sætter
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sådan et træ, skal man blot huske, at det kan blive meget høje træer, og at
parkering af biler under disse ofte giver honningdug problemer.
Sommeren har igen givet mange nye biavlere i København. Vi byder
naturligvis endnu engang alle velkommen i KABF og håber, at I vil være
med til at gøre foreningen levende fremover. Der er altid brug for en
hjælpende hånd i skolebigårdene, hvor der, som det ses på billederne, var
meget vand efter regnen d. 2. juli. Vores øvrige arrangementer bliver mest
interessante, når der kommer mange deltagere, så vi håber, at I som nye
biavlere vil fortsætte med at komme i foreningen.
/Henning Willads Petersen
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INDKALDELSE TIL KABF’S ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING
Tirsdag d. 27. september 2011 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 3 medlemmer for 2 år og en suppleant for 1 år. På valg er
Viggo Jessen, Leif Enghoff Jensen og Ulla Fogt og suppleant Villy
Kristensen. Villy genopstiller ikke. En suppleant plads er ledig for et
år.
6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Afgående er Leif Stark og
Jesper Valentin Petersen.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg i hænde
senest tirsdag d. 13. september 2011. Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30.
Kaffe på foreningens regning vil blive serveret senere på aftenen.
/Bestyrelsen
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Sommerturen 2011 til Hallands Väderö
Årets sommertur havde i år fået et nyt koncept dels med fælles transport i
bus og tilmed tidlig afgang. Begge punkter lykkedes, bussen blev fyldt og
alle mødte før tid.
Hovedsigtet med sommerturen er, at vi skal se noget biavl og samtidig
opleve noget, vi ikke normalt ser. Dette lykkedes også på årets tur d. 29.
maj.
Hallands Väderö har i mange år været en kendt parringsstation for svenske
biavlere. I midten af 80’erne var det Sveriges største med årlig ø-parring af
over 2000 dronninger. Så stort er det ikke mere. Vi havde fået en aftale
med parringsstationens leder Heinrich Valtinat om en rundvisning. Han
mødte os på havnen i Torekov, hvorfra vi sejlede med den store båd til
øen. Der var lidt blæst, så vi kom ikke ud til de skær, hvor sælerne holder
til, men der var nogle, der så sæler på vej til øen. Heinrich gav os en fin
beskrivelse af opgaven med at have nogle gode dronegivere, og
beskrivelse af, hvorledes de parrekassetter, der anvendes, gøres klar til
fremsendelse til øen. Dronelinje i 2011 er Ligustica, gule bier. Det er et
stort og tidskrævende arbejde at holde en parringsstation, hvor der til
transport til pladsen skal tillægges sejlads. Heinrich havde bistået den
tidligere ansvarlige for dette arbejde, Hans Sahlin, og havde nu haft
ansvaret i en årrække, men han var lidt tvivlende på, om der var nogen, der
ville videreføre dette arbejde, da der ikke var så stor interesse for at få
parret dronninger på øen mere. Besøget gav et godt indtryk af det arbejde,
der er med at holde renavl af dronninger. Dette er af stor betydning, hvis vi
fortsat skal have mulighed for at kunne købe dronninger med en god
stamtavle, der garanterer, at afkommet vil samle meget nektar, være sunde
og fredelige.
Den øvrige rundtur på øen blev en fantastisk vandretur anført af Steen
Svendsen, der gennem mange år er kommet på øen, dels på ferier i
fyrtårnets vagtbolig, men også som turleder for Dansk Vandrelaug. Tilmed
er Steen medlem af KABF og har selv bier. Udover øens storslåede og
fredelig natur kan fra turen rundt nævnes, at vi fandt en fredelig
sandstrand, hvor vi spiste den medbragte frokost. Vi kom gennem Søndre
skog, der er urskov, med en frodig vegetation. Sydstranden havde nogle
enkelte meget øde beliggende sommerhuse og det lille Väderö museum.
Turen nordpå gik langs kysten ad trampestier, hvorfra vi så det meget
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kuperede terræn. På den nordlige del af øen ved fyret, så vi også de små
heste, der er en del af.
Ø-turen blev afsluttet ved iskiosken, hvor nogle fik kaffe og gulerodskage
(som danskerne er så glade for). Inden båden kom, var der udveksling af
diverse fund, og mon ikke det blandt andet var en pyramidelæbeløs, der
var fundet.
/HWP

Ankomst

Vi er på vej rundt på øen
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Heinrich Valtinat viser os parrekassetter

Frokosten indtages i sol på stranden
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Så er der kaffe med gulerodskage
Sommerfest søndag d. 24. juli i Ejby
Sommerfesten startede med åbent hus, hvor der var mulighed for at se på
bier i de nye stader og få en smagsprøve af honningen.
Peter har taget nogle billeder af dagen.
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MOSTPRESSE OG FRUGTKVÆRN:
ÆBLEHØSTEN 2011 tegner lovende, og KABF tilbyder sine medlemmer
et frugtbart udbytte af biers og dine muntre og hyggelige adspredelser. Lån
foreningens frugtkværn/-presse og forvandl høsten til gyldne, søde dråber i
form af eksempelvis most, cider eller vin. Kværnen og pressen udlånes
efter først-til-mølle princippet, så henvendelse og reservation bør rettes i
god tid til Poul Erik Andersen i Vangede på tlf. 6168 3936 / 3969 8558.
Kværnen (220 volt) og pressen er tunge og omfangsrige genstande, så bil
er nødvendig til transport. Kapaciteten er stor, så det lønner sig at danne et
mostpresseteam af min. tre deltagere, der under åben himmel eller i en
carport eller under andet overdække af masser af trillebørsfulde æbler/pærer samt emballage som kar, balloner og flasker sagtens på en dag kan
presse hektolitervis af most. Kort og godt: Vær vel forberedt med
arbejdskraft, hav masser af frugt, også gerne friskt nedfald, vand og
vaskekar samt masser af rengjort emballage ved hånden. Og vil du
fremstille alkoholholdige drikke også gerne forkulturer af gær. KABF
stiller ikke emballage af nogen art til rådighed.
Med venligste biavlshilsener fra Poul Erik.
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En sommer med mange Bybier
Biavlen i København har fået rigtig god omtale i kraft af de mange
bifamilier Bybi projektet har fået sat op i vores område.
Jeg vil gerne hilse alle initiativerne velkommen. På sigt regner jeg med at
det kan give bedre kendskab til biavl i København og forbedret afsætning
af vores honning.
Blandt sommerens arrangementer var der flere med bidrag fra Det
Europæiske Miljøagentur. Bigården på Kongens Nytorv har haft fint besøg
af både minister og kommissær.
Vi var flere der fik mulighed for at se en særforevisning af filmen ”Queen
of the sun” – Honningbierne – et spørgsmål om overlevelse. Filmen blev
vist i Cinemateket 28. juni arrangeret af Miljøagenturet.
Det var en meget amerikansk film med flotte billeder om biavl, beskrevet i
anmeldelser som en smuk dokumentarfilm. Filmen ville det hele, men
havde derfor ikke nogen holdning. Der var malende beskrivelser af
problemerne i USA med monokulture af mandelplantager og
bestøvningsarbejde fra store lastbiler og CCD, forkortelsen kendt af alle
biavlere. Den viste også biodynamikere der levede efter ideer, hvor bierne
skal leve i balance mellem mennesket og naturen, i kuber hvor de selv
bygger ud, når behovet er der. Dermed skulle bierne være et præcist
barometer for jordens helbredstilstand.
Jeg synes filmen manglede en vinkel som dansk biavl viser. Nemlig at det
er muligt at have biavl i et industrialiseret bysamfund, hvor grønne
områder giver nektarkilder nok til et fornuftigt udbytte for biavlere der
udnytter fordelene ved brug af det bevægelige tavlesystem, og anvendelse
af ydedygtige, fredelige bier der er modstandsdygtige over for sygdomme.
Måske vi en dag kan låne filmen til en forevisning i KABF – og
efterfølgende diskussion.
/HWP
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HBiF har "møbleret om" i bigården

" .... og der arbejdes også med dronningeavl"

/Ammi
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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

VOKSTAVLEN
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♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning
fra lørdag d. 8. oktober til og med lørdag d. 15. oktober 2011.
♣ Opsamling af tavler og voks til fælleskørsel forgår ved Hvidovre
Biavlerforenings bigård
på Byvej 98, Avedøre lørdag d. 8. oktober 2011, mellem kl.10.00 og
kl.12.00.
♣ Husk tydelige mærkninger. Hvert bundt tavler bindes med en
navneseddel.
( navn, adresse og KABF voksklubmedlemsnummer).
Der skal være navneseddel både indvendig og udvendig.
Jonathan Edwards.
Formand.

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

Pollenindsamling
KABF har fået en forespørgsel på levering af pollen fra København. Er der
nogen der i sommerens løb har samlet pollen, så er der en mulig køber.
Kontakt formanden hvis du har noget til salg.
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Kære Biavlere!
Store bededag, skønt vejr, eftermiddagsteen ude i haven, ah, det skulle
være så skønt.
Så kimer telefonen, det drejede sig om en bisværm, som gerne skulle
hentes/fjernes.
Som sædvanlig blev de relevante oplysninger noteret ned, sværmen
befandt sig et sted lidt langt herfra, så jagten gik ind på en biavler, som
kunne tænkes at være behjælpelig med det, og boede i nærmere på
sværmen.
Det viste sig at blive mere besværligt end forventet! Selv om jeg tog fat i
medlemslisten i seneste nummer af Vokstavlen, den skulle jo være
opdateret.
For det er jo nemlig sagen! Opdateringen. Flere af de anførte numre er
udgået, og der var ikke nogen steder at hente hjælp!
Kære venner med ændrede telefonnumre:
Vil I ikke være venlige at kontakte Viggo Jessen ullaviggo@gmail.com
med evt. rettelser snarest muligt, så listen bliver retvisende.
/Ammi

VOKSTAVLEN
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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.
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
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. 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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