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Adresser og telefonnumre:
KABF’s bestyrelse
Hjemmeside: www.vokstavlen.dk
Formand:
Henning Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg
E-mail: hennings.honning@gmail.com

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:
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:
Poul Erik Andersen, Mosebuen 36, 2820 Gentofte
E-mail: frydhs@email.dk

tlf. 3969 8558

Kontingent for 2012 er i alt 735,- kr (KABF: 55,- kr og DBF: 680,- 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
Gratis udlån af 4-solds slynge:
Peder Riis Hedegaard, Bispebjerg Parkallé 25, 2400 Kbh. NV.
tlf. 3583 5496
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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.
Møderne afholdes i lokale A 2-84.-11 på Life, Rolighedsvej 26, 1958
Frederiksberg C. På grund af byggerod er der indgang fra
parkeringspladsen Thorvaldsensvej 50. Døren er åben fra kl. 19.
Yderdøren låses kl. 19.30, så husk at komme i god tid. Der udleveres
parkeringsbilletter.
Tirsdag d. 7. februar kl. 19.30
Sidste nyt om honning og sukkersituationen. Priser på både honning og
sukker er ikke, hvad de tidligere har været. Arne Egelund har fulgt
afsætningsmulighederne for honning i en menneskealder, ligesom han har
været leverandør af sukker til biavlere. Han vil fortælle om den aktuelle
situation og udsigterne for 2012 og frem. På denne aften får vi også
historien om Arne Egelunds biavl ved Vemmelev. Det er både
bestøvningsarbejde og dermed biavl i stor målestok, men også
foreningsarbejde, hvor blandt meget andet indgår et aktivt sløjdhold.
Mandag d. 27. februar, kl. 19.00
HbiF’s generalforsamling. Se s. 17
Mandag d. 27. februar, kl. 19.45 på Avedøre Slettevej 19, Hvidovre.
KABF`s Voksklub holder ordinær generalforsamling. Se s. 19
Tirsdag d. 28. februar kl 19.30
Biplanter i byer. Søren Espersen er biavler i KABF, men er også kendt for
sin viden om spiselige planter. Denne aften vil han også fortælle om de
store muligheder, der ligger i at plante for bierne på de mange grønne tage
der etableres i disse år.

VOKSTAVLEN

3

Tirsdag d. 20. marts kl. 19.30
Enlige bier - diversitet, betydning og svampesygdomme. Professor Jørgen
Eilenberg forsker i zoologi på LIFE. Ved siden af bl.a. vores honningbier
er der også fokus på de mange enlige bier, deres bestøvning, og hvilke
trusler de kan blive udsat for.
Uge 19
KABF’s Voksklub.
BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning.
Mandag d. 7. maj 2012, mellem kl. 18.30 og kl. 20.00.
KABF`s Voksklub.
Aflevering af vokstavler og voks til fælleskørsel til BIHUSET ved
HBiF`s bigård, Byvej 98, Hvidovre.
Søndag d. 13/5. Sommerudflugt. Se nærmere på side 12.

Møder i skolebigården i Hvidovre
Åbent hus i Bigården, Byvej 98, mandage kl. 19.00, maj – juli incl.
Første gang mandag d. 7. maj.
Møder i skolebigården på Frederiksberg 2012
Søndage kl. 10.00:
26. februar rense bunde.
25. marts forårsrengøring hvis vejret tillader.
15. april eftersyn
29. april måske første udvidelse
__________________________________________________
Tirsdag den 8. maj kl. 19.00 første aftenmøde.
Herefter hver tirsdag resten af sommeren.
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Møder i skolebigården i Ejby 2012
Søndage kl. 10.00:
26. februar rense bunde.
25. marts forårsrengøring hvis vejret tillader.
15. april eftersyn
29. april måske første udvidelse
__________________________________________________
Onssdag den 9. maj kl. 19.00 første aftenmøde.
Herefter hver tirsdag resten af sommeren.

Husk at betale kontingent
Så er du sikker på at få næste nummer af Vokstavlen.
Brug girokortet, der sad bagest i sidste nummer eller se oplysningerne
på side 2.

BISLØJD
KABF inviterer igen i denne 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 19.00 til 22.00. Vi startede i
oktober, men fortsætter hver torsdag frem til 26. april 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
Velkommen til endnu en stor flok nye biavlere. Tendensen fortsætter på 3.
år med meget stor interesse for vores kursus i biavl. Vi er glade for at
kunne hjælpe nye biavlere i gang med deres nye interesse, men også
forundrede over, at det kan blive ved. Flere er kommet med påstanden om,
at biavl er et nødvendigt alternativ til vores liv i byen, hvor der normalt
ikke er så meget kontakt med naturen og årstidernes skiften. Vi har ikke
lyst til at flytte på landet, fordi vi også er bevidst om, at arbejdet er i byen
og transport er tidskrævende og miljøbelastende. Derfor trækkes naturen
ind i byerne, blandt andet i form af biavl. Det er en god ide, for der er
stadig nektarkilder nok til mange biavlere og bestøvningsbehov fra bierne.
Der er imidlertid også behov for at være fremsynet og hjælpe dem, der
planter nyt i byen. De skal huske på nødvendigheden af at tilvejebringe
planter med både nektar og pollen. Det snakker vi nærmere om på vores
møde d. 28. februar.
Når vi nu får så stort et rykind af nye medlemmer, så vil vi jo gerne gøre
alt, hvad vi kan for, at I som nye medlemmer skal føle, at KABF er jeres
forening, og at I selv har lyst til at bidrage til foreningens arbejde. Dette
gøres først og fremmest ved hen over sommeren at være aktiv i de 3
skolebigårde, hvor der altid er brug for en hjælpende hånd til stort og småt.
Det gælder imidlertid også på andre områder, hvor I kan hjælpe med at
præge foreningsarbejdet med jeres ideer til, hvad foreningen skal tilbyde.
Vi i bestyrelsen har igen sammensat et program for forårets aktiviteter.
Fortæl os gerne, om det er det, I forventer, eller om I har ideer til, hvad der
ellers skal ske.
En lille ting, alle skal huske nu, er, at har I ikke betalt for medlemskab af
foreningen, så kan sommeren pludselig bliver meget alene for dig og dine
bier. Da vil du nemlig miste opdateringer og fællesskabet med
diskussioner om, hvorledes biavlen bedst håndteres, så derfor husk at
betale, enten ved en bankoverførsel, eller på det indbetalingskort der var i
sidste nummer af Vokstavlen.
/Henning Willads Petersen
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Begynderkursus i biavl
Kursus i biavl 2012 - teori og praktik
Nye biavlere indbydes til at deltage i KABFs kursus i biavl. Kurset starter
med 3 teoriaftener på Københavns Universitet (Landbohøjskolen) på
Frederiksberg, i auditotium A 2-84.11 (tirsdage kl. 19 den 17., 24. april og
1. maj 2012). Underviser er Jesper Valentin Petersen. Adgang til auditoriet
er pga. byggeri fra Thorvaldsensvej 50, 1871 Frederiksberg, helt i bunden
af parkeringspladsen.
Derpå følger besøg i skolebigårdene ved Landbohøjskolen, Hvidovre og
Ejby med praktik. Det aftales på forhånd hvilken bigård der ligger bedst i
forhold til hvor du bor. Praktik starter mandage i Hvidovre, tirsdage ved
Landbohøjskolen og onsdage i Ejby alle dage kl. 17.00 eller kl. 18.00 4
hverdage i maj måned og endelig en dag med honningfratagning,
slyngning og smagning søndag d. 3. juni 2012 kl. 10-16 på
Landbohøjskolen og Amager, undervisere er Viggo Jessen, Stein Petersen
og Leif Enghoff.
Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver
mandag - onsdag kl. 19 i skolebigårdene i Hvidovre, på Frederiksberg og
Ejby hvor biavlere fra "Københavns Amt" mødes og får en snak om
bierne.
Kursusgebyr er 100 kr.(betales den første kursusaften den 17/4) og
inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en
forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og
lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket
koster 735,- kr årligt. Så får du hver måned Tidsskrift for Biavl. (KABFs
gironummer er: 602 1158). For ægtefælle/registrerede partner er et fuldt
medlemsskab samt et lokalmedlem tilstrækkeligt. Kontingent for
lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening er 55,- kr.
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Det vil være en fordel at anskaffe "Lærebog i Biavl" af Eigil Holm. Bogen
kan eventuelt anskaffes sammen med begynderpakken, hvor man får en
startpakke med det første materiel. På kurset gennemgås hvilket materiale
vi anbefaler her i København.
Du kan købe din første bifamilie til favørpris i forbindelse med kurset.
Prisen for en familie med friparret dronning er 350 kr. Der er en familie pr.
kursist. Bifamilien vil være klar til afhentning mellem den 15/07 og 01/08.
Kontaktperson og nærmere oplysninger om kurset fås hos: Henning
Willads Petersen, Normasvej 25, 2000 Frederiksberg. Tlf. 3645 5717, email: hennings.honning(snabel a)gmail.com
Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til ovenstående, da vi igen i
år har sat en begrænsning på 50 deltagere.
Nedenfor er et link til en række billeder, der beskriver lidt teori.
PDF-filer med materiale om biavl:
http://vokstavlen.dk/aaretsgang.pdf
http://vokstavlen.dk/sikker_biavl.pdf
http://vokstavlen.dk/Honning1.pdf
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Kursus i Biavl 2012
Auditorium A 2-84. -11
Rolighedsvej 26 1958 Frederiksberg C
Teori på KU LIFE(Landbohøjskolen) ved Jesper Valentin Petersen:
Tirsdag 17/04, kl. 19.00-22.00
24/04, kl. 19.00-22.00
01/05, kl. 19.00-22.00
____________________________________________________________
Praktik i skolebigården Byvej 98, 2650 Hvidovre: ved Stein Petersen
Mandag 07/05
Mandag 14/05
Mandag 21/05
Mandag 28/05
Ved 1 hold: 18.00 - 18.50
Ved 2 hold: 17.00 - 17.50 og 18.00- 18.50
Søndag 03/06 kl 10.00- 11.00 honningfratagning i skolebigården
, Frederiksberg.
11.00- 12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores
medbragte mad.
12.30- 16.00 Honningslyngning og -smagning.
Kursister fra alle tre bigårde kan deltage.
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Praktik i skolebigården Rolighedsvej 23, 1958 Frb.C.: ved Viggo Jessen
Tirsdag 08/05
Tirsdag 15/05
Tirsdag 22/05
Tirsdag 29/05
Ved 1 hold: 18.00 - 18.50
Ved 2 hold: 17.00 - 17.50 og 18.00- 18.50
Søndag 03/06 kl 10.00- 11.00 honningfratagning i skolebigården,
Frederiksberg.
11.00- 12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores
medbragte mad.
12.30- 16.00 Honningslyngning og -smagning.
Kursister fra alle tre bigårde kan deltage.

Praktik i skolebigården Mosetoften 35, 2600 Glostrup: ved Leif Enghoff
Onsdag 09/05
Onsdag 16/05
Onsdag 23/05
Onsdag 30/05
Ved 1 hold: 18.00 - 18.50
Ved 2 hold: 17.00 - 17.50 og 18.00- 18.50

Søndag 03/06 kl 10.00- 11.00 honningfratagning i skolebigården,
Frederiksberg.
11.00- 12.30 Vi kører til Tønnesvej 27 og spiser vores
medbragte mad.
12.30- 16.00 Honningslyngning og -smagning.
Kursister fra alle tre bigårde kan deltage.
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Auditorium A 2-84. -11 , Rolighedsvej 26, 1820 Frederiksberg
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Sommerudflugten 2012.
Kære mange medlemmer af KABF. Hermed invitation til
Sommerudflugten 2012.
Sommerudflugten har i år ligeså meget karakter af en forårstur, idet datoen
er fastlagt til søndag 13. maj.
Der vil, såfremt vejret bifalder os, blive rig lejlighed til at stifte
bekendtskab med natur, historie og naturligvis bier!
Programmet for dagen er ikke endelig fastlagt endnu, men ser tentativt
således ud:
7.40 - 7.50 "Mød op tid" på p-pladsen på Sjælør station. Afregning med
kassereren.
Præcis klokken 8.00. Afgang fra parkeringspladsen ved Sjælør station,
transport i egne private biler.
8.25 Opsamlingspunkt P-pladsen ved Bagsværd station.
8.50 Ankomst til "Bellingehus".
9.00 - 12.00 Rundvisning i bier og frugtplantagen på "Bellingehus" ved
ejer Verner Andersen
12.00 - 13.00 Frokost
13:00 - 13.30 Forskydning i egne private biler fra "Bellingehus" til
"Andelslandsbyen Nyvang"
13:30 - 17.00 Rundgang på egen hånd/grupper i "Nyvang". Fælles nydelse
af den medbragte kaffe/the.
17.00 Hjemtransport via Bagsværd st.
Om lokaliteterne:
"Bellingehus" er en siden 1994 biodynamisk drevet frugtplantage
beliggende i Jørlunde Overdrev mellem Slangerup og Buresøen. Plantagen
har været drevet biodynamisk og økologisk siden 1994. Der er 6 ha. med
æbler og pærer, 1 ha. med blommer, en halv ha. med søde kirsebær. Resten
anvendes til mirabeller, hasselnødder, kvæde, hindbær, stikkelsbær,
brombær og jordbær. Arealerne mellem frugttræerne afgræsses af høns,
gæs, køer og geder. Desuden er bierne uundværlige i plantagen, blandt
andet på grund af deres rolle, som bestøvere.
Verner Andersen eksperimenterer med frø- og vildstammer til podning og
gamle æblesorter. Han har fundet robusthed over for skurv hos mange af
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disse æbler. Han har også gode erfaringer med biologisk regulering af
æbleviklere og æblehvepse og er i gang med at indhøste erfaringer med
regulering af blommehvepse.
"Andelslandsbyen Nyvang" er et kulturhistorisk museum beliggende i
naturskønne omgivelser 5 km sydøst for Holbæk. Museet dækker perioden
1870 - 1950 - de år, hvor andelsbevægelsen var en del af dagligdagen på
landet. Denne søndag er der Broholmerskue. "Nyvang" huser også Holbæk
Biavlerforenings skolebigård, og en fremvisning af skolebigården vil finde
sted.
Tilmelding: Senest mandag 30 april til Poul Erik Andersen, gerne via
email frydhs@email.dk. Tilkendegiv venligst, om du stiller bil til rådighed
og i så fald antal mulige passagerer. Angiv ligeledes, om du kører fra eller
ønsker opsamling på Bagsværd station.
Medbring: Kaffe/the. Fodtøj og tøj til vandring og en siddeskammel/pude. Evt. regntøj.
Pris: Vil blive ca. 150 kr. Betaling ved fremmøde søndag morgen 13. maj
på Sjælør station.
Transportmidler: Eftersom vi er selvtransporterende, efterlyses køretøjer
og chauffører. Refusion for kørsel foretages.
Endeligt program og pris vil fremgå af Hjemmesiden samt af
"Vokstavlens"' maj nummer.
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Klip fra andelslandsbyen Nyvangs hjemmeside
Andelslandsbyen
I Andelslandsbyen Nyvang kan du se og opleve rammerne
om den periode, hvor Andelstanken gennemsyrede næsten
hvert aspekt af en landsbys liv fra ca. 1870 – 1950.
Tanken bag Andelsbevægelsen er ganske enkel, at flere
slutter sig sammen om en opgave, den enkelte ikke kan
løfte alene. Sammen skaffer man startkapital – bagefter er
man fælles om at dele overskud og tab. Man kan altså løse
større opgaver og sikre en bedre og mere ensartet kvalitet
– eller gennem storindkøb få en bedre pris og større
udvalg. Andelstanken slog igennem overalt i Danmark og
gav mange nye muligheder. Det betød ikke mindst, at der
kom nye arbejdspladser til landsbyerne.

Kort over området
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Hesteomgangen

En hesteomgang er en form for datidens kraftværk, hvor hestene går rundt
i en cirkel udendørs ved siden af en lade og drejer en akse, der forbundet
med en anden akse, tandhjul og remme udnytter hestenes energi til at drive
tærskeværk, kværne ol. indendørs i pågældende lade.
Trønninge Brugsforening

Den 16.april 2005 åbnede Trønninge Brugsforening i den nyopførte
bygning, som er en nøjagtig kopi af Brugsen, som den så ud i tiden
omkring 1940.
Trønninge Brugsforening, der er oprettet i 1889 og nedlagt i 1979, var en
typisk landbrugs, som handlede med alt også med korn og foderstoffer.
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Indkaldelse til HBiF's generalforsamling
Hvidovre Biavlerforening

Ordinær generalforsamling mandag d. 27. februar kl.
19.00
på
Quark, Avedøre Slettevej 19, 2650 Hvidovre.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg: Afgående er
Kuno Christensen
Erling Madsen
6) Fremtidige aktiviteter
7) Eventuelt.
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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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KABF’S VOKSKLUB.
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KABF’s
Voksklub.
Mandag den 27. februar 2012, kl. 19.45 på Avedøre Slettevej 19,
Hvidovre.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning.
3.
Regnskab.
4.
Indkomne forslag.
5.
Fastsættelse af kontingent.
6.
Valg af bestyrelse, samt revisor.
7.
Eventuelt.
Husk at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden
i hænde senest den 13. februar 2012.
Jonathan Edwards.
Formand.

♣ BIHUSET i Tappernøje modtager tavler og voks til omsmeltning i uge 19.
♣ 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 mandag d. 7. maj 2012, mellem kl. 18.30 og kl. 20.00.
♣ 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.
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STADEPLADSEN

Bifamilier på 12x10 sælges. Stein Pedersen, tlf. 36 77 46 77.
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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: Nordjyske Bank 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: Gunnar Ytting, Skovmarken 6B, 2770 Kastrup
tlf. 3250 2564
E-mail: gunnar.ytting@gmail.com
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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
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. 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 ny sæson står for døren,
og det er nu, vi skal forberede os
til 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.

24

VOKSTAVLEN

