ETT KONKRET MILJÖARBETE
Bee Urban erbjuder ett tydligt och konkret sätt att
kommunicera företags miljösatsningar i närmiljön kring
och i städer med hjälp av bin, trädgårdar för biologisk
mångfald, odlingslådor, och utbildningspaket inom
ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling. Utöver
främjandet av den lokala ﬂoran så gynnas och utvecklas
kundens CSR- och miljöarbete på ett nytt, interaktivt och
tydligt sätt, då lösningarna stimulerar till delaktighet och
mjuka värden samt en trivsammare stad för alla!
FADDERSKAP AV BIKUPOR
Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi.
Inte bara maten vi äter är beroende av bina utan även
andra tjänster som vi får av naturen såsom levande och
välmående grönområden till rekreation, ren luft och
rent vatten. I Sverige har vi ca 300 arter vildbin varav
130 är rödlistade. Det är alltså närmare 40 % av våra
vilda bestånd. Honungsbina lider av samma svårigheter
som de vilda genom klimatförändringar, monokulturer i
jordbrukslandskapet, insektsgifter, men även kvalster och
ﬂertalet sjukdomar. Bee Urban upplåter fadderskap av
bikupor till företag i storstadsmiljö för att belysa detta
problem. Utplacering sker på företagets egna områden,
parker eller fastigheter. Bee Urban sköter om drift och
underhåll av kuporna och honungen som genereras
tillfaller företaget. Honungen paketeras i ett format som
förmedlar budskapet om företagets insats för miljön på ett
positivt, påtagligt och nytänkande sätt. I de fall företag vill
bidra till en bättre miljö men inte är belägna i ett passande
område så tillhandahåller Bee Urban uppställningsplatser,
exempelvis på skolor då kupan ingår i undervisningen.

TRÄDGÅRDAR FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD
Bee Urban anlägger även trädgårdar som gynnar
biologisk mångfald och går att utforma helt efter era
önskemål. Vi erbjuder allt från en kvadratmeterstor
odlingslåda med pollen– och nektarrika växter för
insekterna, till planerandet av hela tak, uteplatser,
gårdar eller fasader. Vi erbjuder särskilda planteringar
för den lokala ﬂoran och faunan för att stärka känsliga
arter i området genom att bland annat erbjuda boplatser
som fågelholkar och insektshotell samt foderväxter och
vattenkällor till bland andra bin, fjärilar, trollsländor,
skalbaggar, fåglar och ﬂaddermös. Andra delar som kan
ingå är grönsaker, bär och fruktträd för mänsklig förtäring
och undervisning samt platser för reﬂektion och rekreation.
Ni kan även låta era trädgårdar innehålla information
om de olika växternas funktioner i form av skyltar i
utbildningssyfte. Vi erbjuder även löpande skötsel och/
eller utveckling av odlingar och boplatser för att säkerställa
den ekologiska funktionen och attraktionen.
KUNSKAP ÄR MAKT
Bee Urban erbjuder även utbildningar och föreläsningar om bin och biologisk mångfald i staden,
ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling samt levererar
en verktygslåda med vad vi som stadsbor kan göra för
att för valta naturen omkring oss och de tjänster den utför.
Vi utbildar människor i alla åldrar och samarbetar med
skolor, organisationer, företag med ﬂera.
Bee Urban bedriver ett ivrigt lobbyarbete i dessa frågor
och även forskning i den ideella föreningen Bee Urban
Research.
För övrig information besök gärna www.beeurban.se
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Bee Urban erbjuder interaktiva och levande
miljötjänster i stadsmiljö i form av bikupor,
trädgårdar för biologisk mångfald och boplatser
för insekter, ﬂaddermöss och fåglar.
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