
 

Dags för den traditionsenliga VAXSMÄLTNINGEN där vi återigen välkomnas 

hem till Elsy & Åke Nilsson på Lillbacka (Åkersberga), lördag 22 oktober 
 
Detta är ett tillfälle att träffas lika mycket som att smälta sitt gamla vax och därefter få ramarna rena.  
 
För fika och logistikplanering behöver vi veta hur många som vill komma och hur många ramar du vill 
smälta ur!    Anmälan skickar du senast 8 oktober till osterakersbiodlare@gmail.com. 
 
Hur går det till? 
Vi börjar vaxsmältningen vid 10.00 och avslutar aktiviteten med fika, korvgrillning och massor med bi-surr.  
Vi värnar om Friska bin och sund bihälsa, därför följer biodlaren sina egna ramar från start till mål. Vi 
minskar risken att blanda ihop allas ramar och vax och minskar sjukdomsspridning mellan bigårdarna. Varje 
deltagare, som har vax att smälta, är själv aktiv i arbetet med att hantera sitt eget vax genom hela 
proceduren.  Arbetet är upplagt i moment vid olika stationer, vid varje moment finns möjlighet till erfaret 
stöd hur man gör. Viktigt också att vi får ett ”flow” så att det inte blir onödiga stopp/väntan för nästa 
deltagare. 
 
 
Momenten i proceduren – från A-Ö 

1. Start - Smältstationen 
a. Du förbereder genom att ta fram medhavt kärl med 

lock (hink, burk) att förvara det ursmälta vaxet i. 
b. Du stoppar in dina ramar i ”smältskåpet” och väntar 

tills ramarna är ursmälta då du flyttar dom till nästa 
moment 

 
 

2. Badstationerna 
a. Kaustiksodabadet (Lutbadet) 

i. Överlämna dina ramar till ”kokaren”.  
1. Här råder stor försiktighet - 

Kaustiksoda, som är frätande, gör 
ramarna rena från bakterier & 
sporer. Kokaren ombesörjer arbetet 
vid denna station och ser till att de ”kokade” ramarna förflyttar sig till 
nästa moment vilket är… 

b. …Vattenbadet 
i. Här sköljs kaustiksodan bort. Du inväntar dina ramar för att ta dom till 

slutstationen 
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3. Rengöringsdusch & Slutskrapsstationen 
a. Ett stort bord med vattenslang står till ditt förfogande. 

När ramarna har ”vattenbadats” kan det trots allt 
fortfarande finnas vaxrester kvar. Du varvar skrapning 
och skölj tills ramarna är rena och redo för torkning 
genom att ställa dom tillbaka i medhavd kuplåda eller 
fraktkartong. 

 
 
 
 
 
 

4. Lön för mödan – fika med korvgrillning 
a. Eftersom vi i skrivandets stund inte vet hur många deltagare det blir är det svårt att 

planera när vi är klara med ursmältningen. 2021 var det glädjande många deltagare och då 
fikade vi ca 13.30 – vilket är ett riktmärke även för i år. 

 
 

Du behöver ha med:  
• ramar med gammalt vax fraktade antingen i sin kuplåda eller t.ex kartong/plastlåda 

• andra vaxrester som du sparat efter besök i kupan som ska smältas ner 

• verktyg för att skrapa bort vaxrester, t.ex kniv och diskborste för att tvätta ramar efter 
rengöringsbadet 

• oömma kläder, gummihandskar och stövlar, vi är utomhus oavsett väder och det blir mycket klafs & 
slask. Varma handskar till ombyte har visat sig vara en framgångsfaktor vid fikat. 

• gott humör såklart – många skratt blir det 😉 

• något att samla vaxet i t.ex. en plastburk typ Big Pack eller kanske en gammal Biforhink, vill du inte 
ta hand om ditt vax själv går det till Föreningsbigården 

o obs! för att kunna gjuta nya vaxmellanväggar behöver det ursmälta vaxet renas ytterligare  
 

 
OBS!! Vi följer Folkmyndighetens rekommendationer, att man alltid stannar hemma när man har 
symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. 
 

VARMT VÄLKOMNA! 
Elsy & Åke  

gnm ÖBIOF Styrelse  

 

 

 

 

”Ångpannan kopplad till smältskåpet” 

   


