
Bisafari på Åminne Bruk  
 

Vågar du? Lugn.  

Våra bin är så snälla,  

att du erbjuds 

att klappa dem.  

Vi lovar att det är en  

spännande upplevelse. 
 

 

 

Vill du veta mer om biodlarens vardag?  

Är du nyfiken på hur ett bisamhälle fungerar? 

Vill du göra ett besök inne i kupan? 

 

Kom på bisafari på Åminne Bruk  

och få en intressant naturupplevelse.  
 

Biodlaren Bo berättar om binas liv.  

Vi öppnar kupan, besöker bina och lär känna  

de olika individerna i bisamhället.  

Drottning, drönare, arbetsbi. Vem är vem? 

Hur ser honungen ut i bikupan? 

 

Du lär dig om binas roll i ekosystemet och om  

hur honungen kommer från blomman till burken. 

 

För din och våra bins trygghet och säkerhet,  

lånar vi ut bidräkt, men du behöver ha långbyxor på dig.  

Undvik starka parfymer. 

 

 

 

 

Du kan köpa  

brukshonung  

med dig hem.  



Bisafari är väderberoende,  

ställs in vid regn. 
          
Förbokning gäller,  

begränsat antal platser.  

Minimum åtta personer.  

Du kan beställa bisafari  

andra tider än  

lördagar när det är visning.  

Undvik att ha på dig starka  

dofter/parfymer.  

Klädsel  långbyxor. 

 

 

Anmälan till 070-616 90 93, Biboden i Åminne, Bo Malmsten 

Uppge ålder/storlek, så vi har rätt storlek på skyddskläder med oss. 

 

Tag gärna med kaffekorg till fika i Åminne Bruks hamn efteråt.  

 

Tidsåtgång 
Besöket i kuporna tar ca 1,5 timme.  

Du sitter kvar så länge du vill och fikar i Åminne hamn. 

 

 

Kombinera bisafarin  

med museibesök 
 
Åminne bruk är ett unikt och välbevarat industriminne  

och museum.  

Här finns utställningen ”Smålands slumrande miljoner”,  

som skildrar sjömalmens och järnhanteringens historia  

i Åminne. Det är Smålands bäst bevarade sjömalmshytta  

och utgör ett riksintresse för kulturmiljövården.  

 

Vi finns 7 km söder om Värnamo. Från 27:an tar du av mot  

Hånger. Om du kör genom stan finns skyltar till Åminne. 

 

Vi samarbetar! 
Biboden i Åminne     www.biboden.se  

Åminne bruksmuseum   www.aminnebruk.se 

Studieförbundet Vuxenskolan  www.sv.se 
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