Bee Urban och våra värderingar
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.

Bee Urbans vision är att skapa en hållbar stad där invånarna är medvetna om naturliga
processer och där stadslandskapet är en grön, levande miljö, rik på sociala och ekologiska
värden. Vi vill vara en del av den aktiva forskningen kring stadsnära natur samt aktivera den
privata och offentliga sektorn till att se staden från ett helhetsperspektiv och tillsammans utforma
en ny socio-ekologisk vision för det urbana landskapet.
Bee Urban har en helhetssyn både på miljö och företagande, vi tror att ett fungerande, långsiktigt
företag byggs av en bred kunskapsbas och ett mångkulturellt inflytande. Vi strävar därför efter en
mångfald av kompetenser och bakgrunder samt en jämn fördelning mellan könen, från styrelse till
anställda.
Som företag bedriver vi utöver arbete med ekosystemtjänster och biologisk mångfald även
utbildning, forskningsprojekt och byggande av sociala värden. Till detta har vi kompetenser inom
biologi/ekologi, arkitektur, odling och pedagogik. Vi bedriver lobbyverksamhet i miljöfrågor och
vi syns ofta i media.
Vi delfinansierar utvecklings- och forskningsprojekt årligen. Under 2014 startade vi ett
inventeringsprojekt av vilda pollinatörer i stadsmiljö som ska resulterar i en rapport, samt en
modell som kan appliceras i andra städer. 2015 tilldelades vi ett stipendium av WWF för att
starta ett projekt som rör pollinatörer i jordbrukslandskapet. Bee Urban skänker årligen pengar till
hjälporganisationer, 2015 gick 30.000 kronor till UNHCR.
När det gäller bikuporna så har vi stor erfarenhet av att ta hand om bin i stadsmiljö. Det kräver
extra noggrannhet då utrymmet för misstag är mindre än i jordbrukslandskapet. Erfarenheten har
gett oss verktyg att ta hand om de oväntade situationer som kan uppstå. Våra biskötare och
trädgårdsmästare är utöver denna kunskap även utbildade i taksäkerhet (med certifikat) och
ekosystemtjänster. Vi har givetvis även omfattande ansvarsförsäkring.
Bee Urban har stor vana av att föreläsa om ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbara
stadsmiljöer, både för vuxna och barn. När vi undervisar blir bikupan ett pedagogiskt verktyg
som skapar förståelse för naturens processer.
Vi strävar efter att alltid välja det bästa alternativet för vår omgivning. När det gäller transporter
tar vi gärna el-cykel med släpkärra och är det lite längre använder vi gas- eller eldrivna fordon
från vårt kontor i Stora Skuggan. Vi har ett holistiskt tänk både när det gäller naturen och
samhället i stort. Allt för att skapa en trevligare miljö och större förståelse för samarbetet mellan
växter, djur och människor.
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