
Marknads- och mässregler 

 

Vill du också bli föreningens ansikte 

utåt? Vi hoppas att fler ska hjälpa till 

och att de som är vana att stå på 

marknader och liknande kan ta de nya 

under sina vingars skugga. För att 

underlätta har styrelsen tagit fram 

följande regler och råd. 

 

Planera ihop: Gör upp innan vad ni ska ta 

med och hur ni delar på den plats som 

finns. Det är ofta en fördel om det finns 

flera olika sorters honung. Om kunderna 

stannar till, provsmakar och jämför honung 

från olika platser, tider eller biodlare så blir 

det mer sålt. 

Dela bördorna: Hjälps åt från början till 

slut med att hämta material, ställa upp 

bordet, prata bin, städa och kånka. Prata 

också gärna för dina kollegors honung. Det 

ger en god stämning som kan få nyfikna att 

stanna till en stund extra. 

Honung är inte allt: Att stå på marknad 

är ett utmärkt tillfälle att få sälja honung 

och annat från bigården men det är inte 

huvudsaken. Prata bin, om föreningen och 

om biodling är ännu viktigare. 

Om det dyker upp frågor som du inte kan 

besvara kan du anteckna och skicka vidare 

till styrelsen så kan vi hitta svar. Samma sak 

gäller om någon vill gå kurs. Skriv upp 

namn och telefonnummer och 

vidarebefordra. 

Se till att synas: Märk honungsburkarna 

med en etikett där biodlarens namn och 

telefonnummer finns med.  Broschyrer om 

SBR och annat info material finns hos 

styrelsen. Om det inte går att ordna 

visningskupa med bin kan en hatt med slöja 

och några utbyggda ramar få folk att förstå 

vad det handlar om. Föreningen har också 

ett tält som man kan låna. 

Håll koll på finanserna: En midjeväska 

eller liknande är bra att stoppa kassan i. Se 

också till att det finns växel och 

kvittensblock om någon kund vill ha kvitto. 

Sälj kladdfritt: Om ni har 

honungsprovning behövs små smakskedar 

och skräppåse för hygienens skull. Ta med 

vatten och trasa så att ni kan torka upp 

kladd och erbjud enkla påsar till dem som 

köper honung. Tunna soppåsar på rulle går 

bra. 

Tänk först, tala sedan: Spar de heta 

politiska diskussionerna eller de vassa 

omdömena om andra till en annan dag. Det 

du säger kan missförstås som föreningens 

åsikt. Var också försiktig med att tillskriva 

honung, pollen och propolis för stora 

hälsoeffekter. Det kan uppfattas som 

stötande. 

Kostnadsbidrag: Om föreningen bekostar 

marknadsstånd, ska alla biodlare som säljer 

honung stå till lika delar för kostnaden. 

Deltar föreningsmedlemmar själv på 

marknad och gör aktiv reklam för 

föreningen kan föreningen bidra med halva 



avgiften för stånden om det så önskas. 
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