



Bäste Lars,	 	 	 	 	 	 	 2019-02-06


Veckorna rinner iväg, dagarna blir allt längre och det känns hoppfullt.

Jag skulle önska att vi kunde bli kvitt en del av de orosmoln som trots allt finns kvar. 

För oss biodlare finns det så här års alltid en oro angående hur det går med binas övervintring. 
Den oron är större i år med anledning av att sommaren var så het och torr. Vi stödfodrade redan i 
juli/augusti. Föddes det tillräckligt med bin så att dom klarar vintern?


Biodlarföreningen gnags även den av oro angående vår framtid på Marsbäcken.

Jag har nu fått i uppdrag att meddela årsmötets reaktion på det föreslagna nya hyresavtalet. 
Årsmötets beslut var entydigt att vi inte kan acceptera de villkoren.

Därefter har vi i styrelsen haft grundliga diskussioner i försök att hitta någon kompromisslösning 
som kan vara godtagbar för både stiftelsen och oss.


Vi har då kommit fram till ett förslag som vi hoppas att Stiftelsen kan godta. 

Vi är beredda att acceptera den föreslagna hyresnivån på 130:-/kvm för den högra boden och 
villkoren i övrigt som de anges i Stiftelsens förslag till nytt hyresavtal. Samtidigt föreslår vi att vi 
skall disponera den vänstra boden hyresfritt då det var Stiftelsen som föreslog att vi skulle få 
disponera den under förutsättning att vi hjälpte till med upprustningen av rummen inför 
asylboendet, vilket vi även gjorde. Den vänstra boden var vid det tillfället, milt uttryckt, i mycket 
dåligt skick.


Västerviks biodlarförening vill gärna vara kvar på Marsbäcken och utgöra en del av verksamheten 
där, men inte till vilket pris som helst. 

Vi är en relativt liten förening med ett kapital som består av våra bisamhällen som vissa år kan 
lämna ränta i form av honung. Ett kapital som lätt kan försvinna om flera samhällen inte klarar 
vintern, drabbas av sjukdom eller annat elände.

Vi kan, eller vill inte heller göra oss beroende av osäkra bidrag från kommunen eller andra. Vi vill 
kunna stå på egna ben.


Det är därför vår önskan att Stiftelsen ska acceptera den här kompromisslösningen och att vi 
därigenom kan lämna den här frågan bakom oss och i stället kunna blicka framåt.


Med vänlig hälsning

Björn Westeson, eu

Sekreterare Västerviks biodlarförening



