Blommor för bin vann pris för Bästa innovation på UNDP:s vårgala

Bee Urbans projekt Blommor för bin vann priset för Bästa innovation på UNDP:s vårgala igår kväll.
Galan arrangerades av FN:s utvecklingsprogram, UNDP, för att lyfta det arbete som görs för
Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande.
Antalet vilda bin minskar dramatiskt, bland annat som följd av att blommorna blivit färre i
jordbrukslandskap. Bee Urbans projekt Blommor för Bin bidrar till ökad biologisk mångfald genom att
plantera bifodergröda åt bin, humlor och andra insekter som sin tur bidrar till ökad pollinering.
För detta belönades projektet med Bästa innovation på UNDP:s vårgala i går kväll. Priset gick till det
initiativ som bäst bidrar till de Globala målens genomförande genom uppfinningsrik och nytänkande
teknik, arbetssätt, tjänst eller produkt. Biologisk mångfald är ett eget mål i agendan, mål 15 och en
förutsättning för hållbar utveckling.
- Vi är otroligt stolta och glada över det här priset. Blommor för bin behövs överallt i det moderna
lantbruket och nu får vi ytterligare underlag för att påverka myndigheterna att införa stöd till
lantbrukare som etablerar bifodergröda. Det hjälper oss också att sprida metoden internationellt,
säger Josefina Oddsberg Gustafsson, VD och grundare av Bee Urban.
UNDP:s vårgala ägde rum i Stockholm den 17 april. Medverkade gjorde bland andra UNDP:s chef
Achim Steiner, Isabella Lövin, Ardalan Shekarabi, Jan Eliasson och H.K.H. Prinsessan Sofia. Här kan
man läsa mer om UNDP:s vårgala, de andra finalisterna med mera: globalamalen.se.

Blommor för bin har genomförts med hjälp av WWF, Alba stiftelsen & Naturkompaniet. Företag som
investerat i projektet är Arla & Davines.
Bee Urban återknyter den urbana människan med naturen och dess funktioner genom att skapa
oaser i staden för biologisk mångfald tillsammans med våra engagerade kunder och
samarbetspartners. Det gör vi för att städer växer snabbare än någonsin samtidigt som jordens
naturkapital utarmas.
På bilden ser ni projektledaren Tobias Nilsson tillsammans med Achim Steiner, chef för FN:s
hållbarhetsprogram UNDP. För fler bilder och mer information, kontakta oss gärna på
info@beeurban.se
Bee Urban är också högaktuella med projektet Bee Urban Evolution Lab, ett 800 kvadratmeter stort
showroom för hållbar stadsutveckling på Garnisonens tak som invigs den 3 maj av miljöminister
Karolina Skog. Mer om det på vår hemsida.
Läs mer om Bee Urban och Blommor för bin på vår hemsida beeurban.se

