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Österåkers Biodlarförening 

Organisationsnummer 
802520-9277 

Kontaktperson 

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag  
Då vi den senaste tiden märkt ett kraftigt ökat tillflöde av medlemmar och ökat 
intresse för biodling skulle vi vilja etablera en föreningsbigård, där vi kan 
tillgodose våra medlemmars önskan om gemensamma aktiviteter och 
fortbildning, samt sprida kunskap och medvetenhet och locka fler kommunbor till 
denna viktiga verksamhet. 

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)  
VI söker bidrag till etablering av en föreningsbigård, d.v.s. enklare 
markberedning, inköp av föreningskupor och material samt skyddskläder till 
gäster för visning för allmänheten. 

Mål: 

- Nyttan med bin i sig för mångfald och pollinering
- Sprida kunskap och medvetenhet till allmänheten
- Fortbildning för våra medlemmar
- Gemenskap och en samlingsplats för medlemmar och allmänheten
- Honungsproduktion till lokal försäljning vid t.ex. kanalens dag, för att säkra
försörjning av föreningens omkostnader (inget vinstsyfte).

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till Agenda 2030 enligt årets 
riktlinjer: 
Föreningen uppfyller alla villkor för ansökan och kopplar till kommunens Lokala 
Miljömål, kapitel Natur och Biologisk mångfald med avseende på punkt 2 
Pollinering, Punkt 3 Biologisk mångfald samt punkt 4 Barn & Ungdomars lärande 
om ekologi, djur och natur. 
Vidare har vår verksamhet anknytning till Agenda 2030 på följande sätt: 

(11, 13 & 15 är kommunens angivna mål, vi ska kunna koppla till något av dessa - 
vi kopplar till 3) 3, 12 & 16 är inte med i kommunens utpekade mål utan är globala 
mål och bonus om man kopplar till - vi berör ytterligare 3) 

3 GOD HÄLSA & VÄLBEFINNANDE -  Vår verksamhet möjliggör lättillgänglig 
gemenskap öppen för alla – unga/gamla/funktionsnedsättning/språk, 
sysselsättning, hobby för utevistelse, ökad medvetenhet för biprodukter  

11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN - Biodling bidrar till ekologisk balans 
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12 HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION -  biodling uppmärksammar 
närproducerat, ger tillbaka genom pollinering och ökade skördemängder 

13 BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA - ökat intresse för biodling skapar  
incitament för att bevara ängsmark och odlingar med biologisk mångfald 

15 EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD - kopplingen är uppenbar 

16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN - vår förening är inkluderande och 
öppen för alla och med en föreningsbigård blir det lättare att mötas genom en 
gemensam samlingsplats för medlemmarna. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 
Anläggning av bigård omfattar anläggning av stenyta, bygge av bänkar och ev. 
planteringar samt inköp av kupor och redskap.  
Detta skulle genomföras av en arbetsgrupp inom Österåkers Biodlarförening 
under hösten-vintern 20-21.  
Inköp av bisamhällen och invigning tidig våren 2021 med omedelbar 
verksamhetsstart. 

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska 
användas  
Vi söker bidrag till följande fyra åtgärder/anskaffningar:  

1) Föreningsbigård och grundläggande material & redskap, samt 2 kompletta
stapelkupor inklusive bisamhällen:

- Bigård anläggning 4 000 kr
- Stapelkupa 2st ~ 11 500 kr
- Drift första året ~ 1 500 kr
- Grundredskap ~1 850 kr
- Bihälsa ~ 400 kr
- Svärmhantering ~ 1 250 kr
- Kupvårdsutr. ~ 4 100 kr
- Besöksutrustning (skyddskläder) ~2 250 kr
- Honungshantering ~4 150 kr
- Informationsmaterial ~ 3 000 kr

Summa 34 000 kr 

För ytterligare utveckling av vår verksamhet önskar vi även söka bidrag för 

2) Drottningodlingsutrustning 4 000 kr
3) Observationsram (visningsram) 3 000 kr
4) Trågkupa 10 000 kr

Sammanlagt bidrag skulle då uppgå till 51 000 kr. 
Siffrorna är avrundade. Detaljerad nedbrytning bifogas som fil. 
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Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål 
Uppföljning av (ökande) medlemsantal.  
Uppföljning och utvärdering av medlemsaktiviteter och deltagande.  
Uppföljning av intresse för visningar för allmänheten, skolklasser m.m. 

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu? 
Nej 

Bifoga gärna skisser, bilder eller beräkningar för att förtydliga er ansökan 
Föreningsbigård Kalkyl.pdf 


