
 

Välkomna på studieresa 3 september!  
Äntligen är pandemin tillräckligt på tillbakagång för att vi ska kunna arrangera en studieresa igen! Så 

härligt, en heldag med andra biodlare och flera intressanta besöksmål mellan samtal i bussen. Denna 

gång styr vi kosan mot Österlen med tre stopp under dagen.  

Anmälan detta år sker till Vuxenskolan för att underlätta administrationen. Detta görs på deras 

hemsida via länken nedan. Den som inte får till det digitala kan istället anmäla sig till Claudia från 

distriktsstyrelsen på telefon: 0703-447326 (lämna meddelande så ringer hon tillbaka om hon inte kan 

svara direkt). Detta samarbete innebär också att alla deltagare är försäkrade under resan.  

https://www.sv.se/avdelningar/sv-kronoberg/kurser/varmt-valkommen-till-en-studieresa-med-

kronobergs-lans-biodlarforbund-2022-40798/  

Anmälan är öppen för våra medlemmar samt familj till dessa och vi behöver din anmälan senast den 

12 augusti. Resan kostar 500 kr per person och betalas till Vuxenskolan via faktura som du får i 

brevlådan eller i din mejl. Då ingår fika, lunch, aktivitet (äppelmustprovning eller äppelguidning) och 

bussresa samt att vi såklart kör ett lotteri i bussen på hemresan! Biodlare älskar lotteri. ;)  

Schema  
Bussen avgår från Ljungby busstation kl 07.00 – var på plats i god tid så att vi kan hålla tiderna för 

dagen. 

I Växjö plockar vi upp deltagare på ICA Maxi parkeringen kl 7.50 

Gottåsakrysset 8.10 

Enerydakrysset 8.20 

Stenbrohults kyrka, Älmhult 8.45 

Dagens första besök blir på Möckelsnäs Herrgårds orangeri, ankomst kl 9, där vi fikar och får berättat 

om Älmhultsortens samarbete och visningsbigård på platsen. Vi åker vidare kl 10.00. 

12.00 Ankomst till Kiviks musteri där det bjuds på lunch. Glöm inte att meddela oss allergier och 

kostpreferenser vid anmälan! Till lunch bjuds det på baconlindad fläskfilé med potatis och 

rotfruktsgratäng.  

På Kiviks musteri får vi kl 12.45 välja mellan 2 aktiviteter: äppelmustprovning eller guidad tur bland 

äppelträden. Efter detta har vi ca 15 minuter att handla i butiken innan bussen drar vidare kl. 14.00 

14.45 Ankomst till Österlen honung där Håkan berättar om sin drottningodling och företag samt 

bjuder på kaffe. Vi börjar besöket utomhus och avslutar sedan med fika innan vi drar vidare.  

16.00 Avgår bussen norrut igen med stopp tider i Stenbrohult kyrka 18.00, Enerydakrysset 18.25, 

Gottåsakrysset 18.35 och Växjö 18.55 och sist Ljungby kl. 20.00.  

Varmt välkomna till en härlig bi-dag önskar distriktsstyrelsen via Claudia och Tessan!   
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