
Vaxinlämning 

Samordningen av vaxinlämning har varit väl nyttjad de senaste åren med stora volymer inlämnat 

vax och ramar. Tyvärr så har föreningen allt svårare att hantera transporten till Töreboda då vi är 

uppe i sådana mängder att ett normalt släp inte klarar transporten och vi i så fall skulle behöva ett 

par släp för att klara lasten. Vi har svårt att uppbåda detta till en rimlig transportkostnad och får 

därför rekommendera våra medlemmar att vända sig till Orrhaga biredskap i Eksjö. Som tar emot 

ramar och vax.  

 

Orrahaga biredskap finns i Havravik strax söder om Eksjö, på väg mot Vetlanda. Öppettider är 

fredagar kl 09:00 till 17:00, lunch mellan kl 12:00 och 13:00, samt lördagar kl 09:00 till 13:00. 

Inlämnat material ska märkas med namn och telefonnummer, mobilnummer om det finns. Vill man 

att vaxet ska särbehandlas så märk även med detta. Det innebär att samtliga inlämningar som begärt 

särbehandling smälts samtidigt och blandas inte med de vars vax inte begärts ska särbehandlas. Det 

är viktigt att du har vax av säkert ursprung och att du inte använt annat än organiska syror vid 

behandling av ditt bisamhälle för att begära särbehandling. Priser är: ramtvätt 7:20 kr; rensning vax 

39:00 kr/kg; valsning vax 27:00 kr/kg. Vi ombeds att inte skära ur vaxkakor ur ramar och leverera 

dessa för sig i klump då det försvårar nedsmältningen och kommer att debiteras en extra kostnad. 

Nedsmält vax i block går dock bra att lämna. Vi ombeds också att hämta så snart som möjligt efter 

att vi fått besked om att inlämnat material är färdigt. Kontakt är Göran Berg telefon 070-601 46 41 

 

Honungsbedömning 2021, den 14 oktober 

I år kan vi återgå till vanliga rutiner för honungsbedömningen. Det innebär att inlämning av honung 

till honungsbedömningen sker mellan kl 17:30 och 18:30 och kommittén påbörjar sitt arbete kl 

18:00. I väntan på resultaten finns fika att köpa till självkostnadspris och vi har tid för en stunds 

umgänge. Provsmakning av bedömda burkar kommer att ske. Det brukar vara många olika varianter 

av honung. Protokollen lämnas ut senare under kvällen.  

 

För att delta i honungsbedömningen krävs att deltagare lämnar in en omärkt honungsburk som stått 

i rumstemperatur i 24 timmar. Dessutom ska honungsbedömningskortet lämnas in. Det kommer 

finnas sådana på plats men förbered gärna genom att fylla i formuläret i förväg. Tänk på att ditt 

medlemsnummer ska anges. Du svarar också på om du utfört egenkontrollen ”bihusesyn”.  

 

Här är länk till honungsbedömningskortet för 2021 på SBR:s hemsida om du vill skriva ut det där 

men det har också funnits med i Bitidningens nummer 10.  

https://www.biodlarna.se/honungsbedomningsreglemente-2-0/ 

 

Formuläret för bihusesynen finns här på SBR:s hemsida men finns också i nummer 4 av 

Bitidningen. 

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/06/ifyllbar-Bihusesyn-2021.pdf   

 

I nummer 10 av Bitidningen finns även Årsrapport 2021 där  SBR samlar in statistik om 

vinterförluster och honungsskörd. Fyll i den och lämna den i samband med honungsbedömingen 

eller om du inte kommer till honungsbedömningen, mejla uppgifterna till katarina@hjalmars.nu 

 

Välkomna till honungsbedömningen i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på 

Bäckgatan 4 i Nässjö! 

https://www.biodlarna.se/honungsbedomningsreglemente-2-0/
https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/06/ifyllbar-Bihusesyn-2021.pdf
mailto:katarina@hjalmars.nu

