
Kom och se 
levande bin  på Bastanäs

Vägbeskrivning och karta på baksidan
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Där kan Du i en stickfri miljö få se 
livet i en bikupa och få information 

om bin, biodling och pollinering.

Här finns också en liten naturstig 
med tipsfrågor om bin och natur.

Växjöortens Biodlareförening

Demobigården ligger vid vår 
föreningsbigård på Bastanäs, väster om Växjö 
centrum.

Demobigården har en eller två kupor, beroende på 
årstid, med fullstora bisamhällen. Kuporna är 
specialbyggda där det finns möjlighet att studera 
bina i arbete utan att riskera bli stucken. 
 
Under maj till september är allmänheten välkomna 
att besöka Bastanäs. Där finns också möjlighet att 
sitta ner och avnjuta sin kaffekorg.

Varje tidsdagskväll är föreningsmedlemmar på 
plats och berättar gärna om biodling och 
föreningsbigården.

Cykelleden Växjö runt passerar Bastanäs.  
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Binas viktigaste uppgift är att pollinera 
växter. Honungen är en biprodukt i 
dubbel bemärkelse. 

Pollineringen ger fler blommor och kan 
bidra till att utrotningshotade växter lever 
vidare. 
Den ger större skördar av frukt och bär, 
inte bara i biodlarens trädgård utan också 
hos grannen och i den omgivande naturen.

Tack vare att bidrottningen övervintrar med 
tiotusentals bin i kupan kommer de igång 
med pollineringen tidigt på våren.



Växjöortens Biodlareförening har omkring 100
medlemmar och har sitt verksamhetsområde inom 
Växjö Kommun. Sedan 1981 har föreningen en 
föreningslokal och en föreningsbigård på Bastanäs.

Där bedrivs all föreningsverksamhet i form av praktiskt bigårdsarbete, 
utbildningar, kurser för nya och gamla biodlare.  Det sociala umgänget är 
en viktig del av verksamheten.  

Gång- och cykelstråket Växjö Runt passerar hel nära vår 
demobigård.  Demobigården är en lämplig plats för en rast 
på cykelturen. Skyltar ”Bigård” finns vid cykelstråket.

Demobigården byggdes 2006 av Växjöortens 
biodlareförenings medlemmar och var en del i LONA , 
Lokala naturvårdssatsningen. 

Parkeringsplatser finns i anslutning till 
bigården 
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