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STYRELSEN 

Ordförande 

Olle Laurell  08-532 552 74 

   070-772 69 75 

Kassör 

Bodil Gustafsson 08-711 50 15 

   070-620 61 50 

Sekreterare 

Else Eklöf  08-550 670 28 

   070-595 12 00 

Ledamöter 

Lena Gustafsson 08-647 96 94 

Ulla Larsson  08-530 351 64 

   070-918 37 24 

Siv Laurell  08-532 552 74 

   070-766 76 79 

Lars Stattin  08-531 785 98 

   070-736 65 54 

Tanja Wahlgren 073-756 76 55 

STUGVÄRDAR 

Bengt Ryttersten 08-778 18 03 

Kristina Görander 08-530 358 51 

Lars Stattin  08-531 785 98 REDAKTIONSGRUPPEN 

I redaktionsgruppen sitter frivilliga 

medlemmar och styrelsemedlemmar. 

Man är med så länge man tycker det 

är roligt och givande. 

Ansvarig utgivare 

Tanja Wahlgren   073-756 76 55 

Sven-Bertil Ankarstad 08-531 745 45 

Siv Laurell    08-532 552 74 

     070-766 76 79 

Inger Ryttersten   08-778 18 03 

KONTAKT 

Postadress 

Botkyrka-Salem hemslöjdsförening 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 

Facebook 

www.facebook.com/botkyrkasalemhemslojd 

Telefon till Torpet 

08-530 315 45 

Postgiro 

495 18 82 - 2 

Ingen inträdesavgift 

Årsavgift 125 kronor 

Bidrag och nya idéer till både hem-

slöjdsbladet och hemsidan motta-

ges tacksamt! Maila eller ring. 

redaktionen@botkyrka-salem-

hemslojd.se 

Nya medlemmar: 

Elisabet Kallin 



Jag måste börja det här numret med lite gnäll. Vi i 
styrelsen är ju ett ganska litet gäng som försöker få det 
hela att gå runt. De regler och anvisningar som vi sätter 
upp i olika sammanhang är inte för vår egen skull utan 
för att vi gör den bedömningen att det är bästa för 
föreningen. De skall passa de flesta medlemmar. 

Jag tänker t.ex på att lämna en växelkassa på Torpet 
som är väl avvägd, jag tänker på att man skall ringa och 
berätta om/när bröd eller andra livsmedel är slut. Eller 

rättare sagt är på väg att ta slut. Reglerna i egenkontrollprogrammet måste 
vi ju följa för att få ha verksamheten kvar. 

Jag tänker också på att hämta slöjd, lämna in ansökan om medverkan på 
julmarknaden, lämna in tävlingsbidrag i tid och liknande. Oftast är ju ett 
slutdatum satt för att några i styrelsen i sin tur skall göra några 
arbetsuppgifter eller åtgärder. Följer man uppmaningarna av olika slag så 
underlättas även styrelsens jobb. Det blir mindre att göra om och mindre att 
ta hand om och städa upp. 

Och personligen tycker jag det vore roligt om fler i föreningen skulle deltaga 
i de aktiviteter vi har utanför - eller på - Torpet. Kom gärna med förslag på 
slöjdcafeer, resor, föredrag eller andra aktiviteter som vi kan göra 
tillsammans. 

Slutgnällt. Nu kikar vi framåt. Och då är det snart dags för julmarknaden på 
Hågelby. Planeringen är i full gång och utställarna träffades den 27 oktober 
för att gå igenom årets förutsättningar. Tanja har tagit fram en ny affisch i 
färg som får premiär i år.  

Under hösten har Stockholm Vatten låtit reparera skorstenarna på Torpet. 
Det kommer att lyfta utseendet!   

Till detta nummer bifogar vi också en uppdaterad medlemsförteckning. På 
sikt vill vi ha alla telefoner, mobilnummer och e-postadresser. Fattas någon 
av dina uppgifter får du gärna kontakta Ulla Larsson som håller i registret. 

Välkomna på julmarknaden och slutligen: GOD JUL 

Olle 

ORDFÖRANDENS SIDA 



Biodling är 
numera inte en 
bisyssla, det 
har nästan 
blivit ett 
heltidsjobb för 
mig. 

Jag kommer 
från Blekinge 

där vi hade bin under min uppväxt. Under 
alla år, fram till för 10 år sedan, hade jag 
önskat skaffa bin. Jag kontaktade Salems 
kommun för att höra om jag skulle kunna 
sätta upp bisamhällen på kommunens mark. 
Dom var mycket tillmötesgående och 
skickade över kartor på mark i närområdet. 
Min första bigård blev placerad i Källdalen, 
Rönninge och består numera av 10 
samhällen. 

Jag har även några utebigårdar där jag 
försöker samla sorthonung såsom lind, 
maskros och ljung. I Vällinge, inte långt från 
hemvärnsgården finns stora bestånd av lind. 
Vid Hallsta finns det på våren enorma fält 
med maskros. Vädret spelar en avgörande 
roll för honungsskörden. Det skall vara 
varmt och soligt med korta regnskurar, 
gärna  på nätterna, som förlänger 
blomningsperioden. För att få kallas 
lindhonung måste honungen innehålla 
minst 50% honung indragen från lind. Första 
veckan i juli brukar linden blomma i våra 
trakter, då skattar jag befintlig honung och 
sätter dit två tomma skattlådor som får stå 
kvar i lite drygt två veckor. Har linddraget 
varit bra kan båda lådorna vara fulla och jag 
kan ta hem dem. Detta sker kanske vart 
fjärde år, beroende på väder och 
blomningscykel. I fjol och i år blev det ingen 

lindhonung alls. Förra året var det för kallt 
och regnigt och i år för torrt. 

Viktiga biväxter i våra trakter är sälg, 
maskros, försommar vildhallon, sensommar 
lind, ljung på hösten. 

Jag skördar honungen tre gånger under 
sommaren.  

Försommarhonung: I början av juni 
(bärbuskar, fruktträd, maskros). 

Sommarhonung:      I slutet av juli 
(vildhallon, vitklöver, sommarblommor). 

Hösthonung:            I slutet av augusti 
slutskattning. Har sensommaren varit fuktig 
och varm kan man vissa år få en del 
ljunghonung, som är väldigt eftertraktad.  

Efter slutskattning får bina vinterfoder i 
stället för honungen, som vi skattat. Varje 
samhälle får 25-30 l sockerlösning, 

Att vara biodlare      Av: Kjell Häggstrand 



beroende på hur mycket honung som 
lämnats kvar vid slutskattningen. 

Under oktober- november blir det dags för 
varroabehandling av bisamhällena. 
Varroan är ett kvalster som livnär sig på 
biets kroppsvätskor, samt lägger sina ägg i 
yngelcellerna. De bin som föds ur angripna 
celler kommer att vara missbildade. 
Behandlar man inte samhället mot 
kvalstret så kommer det att bli svagare och 
dö ut. 

Jag behandlar samhällena med oxalsyra, 
ett ämne som finns i naturen och är 
godkänt för behandling. Behandlingen går 
till så att man förångar oxalsyra som släpps 
in i bisamhället. Bina påverkas inte, men 
kvalstren dör. Behandling bör inte ske 
under den tid man har honung som skall 
skördas i samhället. En liknande 
behandling görs under våren. 

Jag är biträdande bitillsyningsman i 
”Tumbaortens biodlarförening”, vilket 
betyder att jag skall känna till var man har 
bin inom Tumba / Salems biodlardistrikt. 
Alla bigårdar måste enligt lag vara 
registrerade hos länsstyrelsen. Skulle 
någon allvarlig bisjukdom konstateras 
måste alla bigårdar inom tre kilometers 
radie besiktigas. Detta gäller även om man 
vill flytta bin. Besiktnings protokoll utfärdas 
och flyttningsintyg upprättas. 

En bisvärm kan 
bestå av upp till 
30.000 bin el. 
flera och kan 
väga upp mot 5 
kg.  

Svärmperioden 
inträffar på 
försommaren. 
Det föds många 

bin och dom blir trångbodda. Många 
ungbin, vackert väder, perfekt tillfälle att 
skaffa ny bostad. Varje bi fyller 
honungsblåsan med honung innan 
svärmningen. Det kan ta flera dagar innan 
bina hittar en lämplig bostad. Därför måste 
de ha matsäck med sig.  

Under svärmperioden maj, juni blir jag 
ibland uppringd flera gånger i veckan av 
nyblivna biodlare, som vill ha hjälp och råd 
hur de skall ta hand om bisvärmar. 

Vid ett tillfälle ringde en äldre dam och var 
helt förtvivlad. Hela huset var fullt med 
bin. Jag tipsade henne att ta kontakt med 
Anticimex, men lovade komma så snabbt 
jag kunde. Det visade sig att en bisvärm 
slagit sig ner i skorstenen. Huset var från 
tidigt 1900-tal med flera öppna spisar. Helt 
plötsligt upptäckte hon att det fanns fullt 
med bin på fönstren i köket. Hon kände till 
att man kunde mota bort bin med rök, så 
hon tände en brasa i den öppna spisen där 
bina kom ner med påföljd att mängder 
med bin blev rökförgiftade och rasade ner 
på köksgolvet. Det fanns bin överallt i 
köket. Jag frågade om det fanns fler öppna 
spisar och det fanns en i källarvåningen. 
När vi tittade in där var fönstret och 
väggen runtomkring fulla med bin. 
Fönstret var inmurat  i grunden så det var 
inte öppningsbart. Enda möjligheten var 
att sopa ner bina i en större skokartong, för 



att det skulle lyckas behövde jag en 
sprayflaska så att bina blev fuktiga och inte 
kunde flyga. På detta sätt fick vi med oss 
1/3 av bisvärmen, resten av bina i rummet 
fick hon ta bort någon annan dag.  

Jag kände till att vi hade en medlem i 
föreningen som bor 400 m därifrån, ringde 
henne och sa att förmodligen kunde hon 
hjälpa till med en bisvärm i en skorsten. 
Strax innan jag skulle åka hem kom den 
förmodade biägaren. På trappan utanför 
huset har vi ställt kartongen med bin. Jag 
öppnade försiktigt på locket för att visa hur 
många bin det var, några tusen kanske. 
Hon ropade, ”ser ni drottningen där”, den 
hade hon märkt helgen innan. Man märker 
drottningarna med årets färg för att veta 
hur gammal hon är. I och med att 
drottningen finns kvar med de bin som vi 
fångat kommer resterande bin uppe i 
skorstenen att upptäcka att de inte har 
någon drottning och flyger då tillbaka till 
ursprungssamhället. Efter några dagar var 
alla bin borta damen prisade min insats. 

Ännu en utryckning där en bisvärm var på 
flykt. Jag bli uppringd av Salems kommun. 
Det var ett dagis som hade problem med 
bin på lekplatsen. Bina måste bort innan 
det blev dags att hämta barnen. Det dröjde 
knappt två timmar innan jag var där. Då 
hade det samlats en hel del föräldrar som 
stod med barnen i ring runt trädet där 
bisvärmen satt. Jag hade talat med 
föreståndaren innan jag åkte dit. De hade 
tagit in alla barn när svärmen kom och nu 
undrade hon om de kunde släppa ut 
barnen igen då det inte fanns några bin i 
luften. Jag svarade att det skulle gick bra, 
bara de inte gick allt för nära. Barnen var 
upprymda och berättade för sina föräldrar 
att himlen ”var alldeles svart av bin”. 
Varken föräldrar eller barnen hade 
förmodligen tidigare inte sett en bisvärm. 

När jag kom dit såg jag att det skulle bli en 
lättfångad svärm. Den satt i ett äppelträd 
två meter över marken. Jag satte på mig 
bidräkten, placerade svärmlådan under 
svärmen, en kraftig stöt på grenen där 

svärmen satt och alla bin 
hamnade i  svärmlådan. Allmänt 
jubel från publiken.  

Kjell Häggstrand      

Den som hittar en bis-

värm ute i naturen äger 

rätten till svärmen. Det 

är en uråldrig hävd, som 

fortfarande gäller. 



HANTVERKSDAGEN 

Vår årliga hantverksdag bjöd på mycket bättre 

väder än förra året. Uteborden var fullsatta 

och besökarna fick demonstrationer av  halm-

slöjd, pärlbroderi, garntillverkning, stickning 

och mattvävning. 

STÄDDAGEN 

Vi var 8 stycken som hjälptes åt att stänga 
torpet för säsongen. Det röjdes ute och 
inne. 

Vi sågade ner buskar som skymde sikten 
för våra öppetskyltar och tog bort en del 
grova syrenstammar. Siv bjöd på kokt korv 
med bröd samt kaffe.  

Ett stort tack till de som ställde upp denna 
soliga dag. 

SURR I VILLA SKÖNVIK 

Måndagen den 3 oktober hade vi ett litet slöjdcafé i Villa Skönvik där entomologen Urban 
Wahlstedt pratade om humlor. Ni som inte var där missade nå-
got. 
Men vi som hörsammat kallelsen fick en riktig aha-upplevelse. 
Urban har inte tillverkat alla 40 raser av hushumlor, ängshum-
lor, åkerhumlor, snylthumlor och allt vad de hette. Men han 
presenterade ett antal varianter i skala 1:10 som var tillverkade i 
pom-pom-teknik. 
Alla vet väl hur en humla ser ut. Eller? Men när Urban visade 
alla möjliga teckningar i svart, 
gult, orange och vitt blev vi 
alla förvissade om att vi inte 
visste nånting. Men nu vet vi! 
 
Tack Urban för en väldigt 
trevlig kväll! 
 
Olle Laurell 



Det äldsta bevarade exemplet på 

lappteknik är från yindynastin (1450-

1122 F.kr) i Kina. Ett slags tygmosaik av 

sidenremsor för att svepa in en urna i. 

Bruket att ta till vara tyglappar och att sy 

ihop två tygstycken med stoppning 

emellan har sedan länge funnits i många 

kulturer. Vill man veta mera om svenska 

lapptäcken har Åsa Wettre gett ut en 

bok om detta på Tidens Förlag. 

I Sverige förknippar vi väl mest 

lapptäcken med USA. I nästan varenda 

amerikansk film kan man hitta ett 

lapptäcke. I Amerika samlades kvinnorna 

till något som kan liknas våra syjuntor. 

Dessa träffar kallades för ”Quilting 

bees”. Man samlades och sydde 

tillsammans, bytte mönster och hjälpte 

varandra. Amish folket har egna 

särpräglade färger och enkla 

geometriska mönster i sina täcken. 

”Crazy” täcken (Toktäcken) består av 

små oregelbundna ihopsydda bitar där 

man har täckt sömmarna med broderi 

eller smala band.  

De vanligaste blocken förr, var 

”stockhusrutan” och ”trappan”. Idag 

finns hundratals olika mönster på olika 

block och med dagens teknik hittar vi 

massor på nätet.  

Slöjdtema - Lappteknik            Av: Else Eklöf 



Kviltföreningen Rikstäcket i Sverige 

startades i maj 1988 av sex textilt 

utbildade kvinnor. Syftet var att bevara 

och vidareutveckla traditionella mönster 

och tekniker, samt att inspirera till 

nyskapande och förmedla kontakter 

mellan lapptäcksintresserade i Sverige 

och utomlands. Föreningen har idag 

2.314 medlemmar och 85 lokalgrupper. 

Själv gick jag med i föreningen i början på 

90-talet efter att jag gått en nybörjar kurs 

i lappteknik. Är även med i en liten grupp 

på 5 personer. Vi kallar oss för 

”Kringeltäcket”. Vi träffas ca.5-6 ggr per 

år och äter lunch och ger 

sömnadsuppdrag till vår nästa träff. Vi 

besöker utställningar tillsammans ibland 

och jag försöker gå på olika kurser. Man 

lär sig alltid något nytt och får inspiration 

av andra likasinnade. Har även gått med i 

en broderigrupp ”Trådsmedjan”. Kul att 

kombinera lappteknik med broderi. Det 

är ju inte bara täcken man syr. Bonader, 

väskor, grytlappar m.m. Själv återvinner 

jag gamla hederliga jeans och syr kassar, 

väskor av dom.  

Vill ni veta mera om lappteknik och 

Kviltföreningen Rikstäcket, gå in på 

www.rikstacket.se  

Föreningen vill gärna ha nya medlem-

mar och gärna yngre som kan föra 

hantverket vidare. 

http://www.rikstacket.se


KALENDARIUM 

14 november Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag 

19-20 november Julmarknad på Hågelby 10 - 16 

26-27 november Julmarknad på Hågelby 10 - 16 

4 december Adventskaffe på torpet 11 - 16 

23 januari 
Styrelsemöte på Blåbärsstigen 18.30 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet 

16 februari 
Styrelsemöte på Blåbärsstigen 18.00 

Bedömning av slöjd görs på styrelsemötet 

Anslagstavlan 

Jag har sammanställt en medlemslista som bifogas hemslöjdsbladet. Om det är någon 

uppgift som inte stämmer så vill jag att du meddelar mej så rättar jag till det. Det saknas 

en del telefonnummer och mailadresser. Om du meddelar mej dina uppgifter så ser jag 

till att listan blir justerad.  

Ulla Larsson,  ulla.0853035164@telia.com 

God jul 



KNÄCKÄPPLEN HÖR JULEN TILL 

Ingredienser 

6-8 små röda äpplen 

5 dl strösocker 

2 ½ dl vatten 

2 dl ljus sirap 

ca ½ dl hackade 

hasselnötter 

Du behöver också: 6-8 

grill- eller glasspinnar 

1. Tvätta äpplena ordentligt och torka dem helt torra. Ta bort stjälken 

och stick en pinne i äpplet så den sitter ordentligt. 

2. Koka upp socker, vatten och sirap i en liten, tjockbottnad kastrull. 

Rör om tills allt socker har löst sig. Låt sockerlagen koka tills den är 

154 grader eller prova lagen genom att doppa en träpinne i den. 

Smeten ska genast bli hård och glasartad runt pinnen. Det tar 15 – 30 

minuter. 

3. När knäcken är lagom hård, ta av kastrullen från värmen och doppa 

försiktigt äppelklubborna i den heta smeten. Vrid äpplena i smeten så 

de täcks helt, låt sedan överflödig smet rinna av. Tänk på att lagen är 

väldigt varm!!! 

4. Doppa äpplena i hackade nötter eller kokos och ställ dem att stelna 

på ett bakplåtspapper.  

Tips. Smaksätt sockerlagen med en kanelstång som får koka med.  

BAKSIDAN 
Om någon annan medlem har traditionella eller lokala recept som ni vill dela 
med er av, tveka inte att kontakta redaktionen. 



BOTKYRKA-SALEM 

HEMSLÖJDSFÖRENING 

c/o O. Laurell 

Blåbärsstigen 44 

144 37 Rönninge 

Besök oss på Torpet i Nedre Söderby 

Adress: Söderby gårds väg 120 
 

Buss 708 från Tumba-Hallunda-Rönninge 

Hållplats Söderby gårds väg 

Hemsida 

www.botkyrka-salem-hemslojd.se 

Facebook 

facebook.com/botkyrkasalemhemslojd 


