
 

VAXINLÄMNING & MATERIALRENGÖRING/Utby Maskin 

Fäst en kopia av denna ifyllda blankett på varje kolli! Behåll en kopia 
för egen del. 

Avsändare:     ……………………………………………………………….       

Adress:            ………………………………………………………………. 

Postadress:     ………………………………………………………………. 

Telefonnr:       ………………………………………………………………. 

Mejladress:     ……………………………………………………………….. 

Valsning av vax. Ange nedan vilket kakmått du vill ha tillbaka. 

Vill du ha flera format, ange andel per format. 

Lågnormal    ………………..   ……………………………………………………….. 

HLS              ………………….   ………………………………………………………… 

Svea            …………………    ………………………………………………………… 

HS              ………………….     ………………………………………………………… 

Annat      …………………..      ………………………………………………………… 

                           

            Klipp här 

                    

VAXINLÄMNING & MATERIALRENGÖRING/Utby Maskin 

Fäst en kopia av denna ifyllda blankett på varje kolli! Behåll en kopia 
för egen del. 

Avsändare:     ……………………………………………………………….       

Adress:            ………………………………………………………………. 

Postadress:     ………………………………………………………………. 

Telefonnr:       ………………………………………………………………. 

Mejladress:     ……………………………………………………………….. 

Valsning av vax. Ange nedan vilket kakmått du vill ha tillbaka. 

Vill du ha flera format, ange andel per format. 

Lågnormal    ………………..   ……………………………………………………….. 

HLS              ………………….   ………………………………………………………… 

Svea            …………………    ………………………………………………………… 

HS              ………………….     ………………………………………………………… 

Annat      …………………..      ……………………………………………………….. 

JAG SÄNDER TOTALT: 

Antal ramar      ……………… st 

Vax i klump      ……………… kg 

Avtäckningsvax     …………. kg 

ANDRA GREJER, ange VAD: 

…………………………………. st 

…………………………………. st 

…………………………………. st 

Totalt antal kolli     ………. St 

Maxvikt per kolli: 20 kg! 

JAG SÄNDER TOTALT: 

Antal ramar      ……………… st 

Vax i klump      ……………… kg 

Avtäckningsvax     …………. kg 

ANDRA GREJER, ange VAD: 

…………………………………. st 

…………………………………. st 

…………………………………. st 

Totalt antal kolli     ………. St 

Maxvikt per kolli: 20 kg! 



                                              

 

 

 

 

 

INTYG FÖR SÄRBEHANDLAT VAX 

 

Härmed intygas att jag inte använt några kemiska preparat, såsom Apistan, Tymolrester 
(tex. Från Apiguard) eller malmedel, i min biodling. 

 

 

 

Intygas av:                 ……..…………………………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefonnr.                …………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:                    ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hej alla medlemmar i Lerums Biodlarförening! 

Nu är det snart dags!  

Lerums Biodlarförening erbjuder gemensam vaxinlämning i samband med 
oxalsyrautlämningen Söndagen 5 december kl. 10-12 vid Aludden.  

Vax och ramar ska först förpackas i plast och tejpas. Därefter placeras 
det inplastade paketet i en pappkartong. Klistra på ifyllt 
sändningsformulär och behåll en kopia själv. 

Vaxpaket tas endast emot om de är förpackade korrekt och med ifyllt 
sändningsformulär, som du skriver ut själv. 

Utöver de kostnader som du kan se i bifogat dokument, tillkommer en 
avgift på 100:-/person. Denna kostnad är till Utby Maskin, som kommer 
att ombesörja omhändertagande och transport till MS Biredskapsfabriken 
i Töreboda. 

Vill du ha ditt vax särbehandlat måste du även fylla i ett intyg för att du 
inte använder några kemiska preparat.  

 

Glöm inte att fylla i din mailadress, då fakturan kommer att 
skickas via mail. 

 

 

 

 

 

 

 



               Priser vid vaxinlämning från förening 

Ursmältning och tvättning av ramar:  
1-24 st 7:40  
25-99 st 6:10  
100-499 st 5:10  
500-999 st 4:20  
1000- 3:50  
Tillägg för ramar med spår  
i över-och underlist per/st 0:50  

Spärrgaller 14:40  
Täckbrädor 4:60  
Skattlådor 30:30  
Luckor 11:50  
Foderbräda 11:50  

Rensning av vax pris per kg: 29:60  

Valsning av vax pris per kg 21:90  

Frakt (per biodlare) 100:-  

Maxvikt per kolli 20kg. Vid högre vikt per kolli tillkommer en avgift.  

Vill man ha sitt vax särbehandlat skall ett intyg bifogas där man intygar att 
man inte använt några kemiska praparat, såsom Apistan, Tymolrester (t ex 
från Apiguard) eller malmedel i sin biodling  

Även icke särbehandlat vax med kraftig lukt av malmedel, tymol mm hanterar 
inte MS Biredskapsfabriken i Töreboda.  Detta vax bränns  
 


