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76 procent av det vi äter inom EU och 84 procent av all växtlighet är honungsbipollinerat. Under de senaste åren har det
rapporterats från delar av världen att bin, i större grad än vanligt, börjat försvinna eller dö. Skulle bina försvinna helt skulle
vi inte få tillgång till vare sig frukt, grönsaker eller kött. I värsta fall skulle vår kost begränsas till majs, ris och ett par
grödor.

BIKUPOR I VÅRA BOSTADSOMRÅDEN
För att öka förståelsen för bin och pollination och få människor att förstå hur viktiga de är för jordbruket och
livsmedelsproduktion har Stockholmshem adopterat bikupor. Vi har fem kupor runt om i staden, på Södermalm, i
Årstadal, Aspudden och Hökarängen.
Det innebär att vi blivit faddrar till tiotusentals bin som förhoppningsvis ska göra våra bostadsområden ännu grönare på
sikt. Förutom att bidra till en större biologisk mångfald, alltså att ﬂera arter av växter och djur överlever, kommer bina
bidra lokalt genom mer grönska på gårdarna och odlingar på balkonger och uteplatser får större möjlighet att frodas.
I varje bikupa bor från början mellan 3 000 och 4 000 bin, men inom kort räknar man med att det kommer att bo mellan
30 000 och 50 000 i varje.

HYRESGÄSTER HJÄLPER TILL
Det är Bee Urban som står bakom iden med fadderskap åt bikuporna. Bina sköter sig själva men Bee Urban har tillsyn
och hjälper till med skötseln av bikuporna. Kuporna byggs in i inhägnader för att skyddas mot skadegörelse och
placeringen har hyresgästerna fått vara med och bestämma om.
I varje område som har fått en bikupa ﬁnns också hyresgäster som är faddrar till bina och som fått lära sig om bin och
biodling. De hör också av sig till Stockholmshem om något skulle hända.

TRIVS I STAN
Tvärtemot vad man kanske tror, så trivs bin faktiskt bättre inne i stan än ute på landet. I stan ﬁnns många olika typer av
växter så här blommar nästan alltid något. Det gör att bina hittar pollen större del av året.
Här ﬁnns blommor och andra växter på balkonger, terrasser, i rabatter och koloniträdgårdar. I stan ﬁnns mer varierad bimat, så bina blir eﬀektivare och kan producera mer honung i varje bikupa. Dessutom är det lite varmare än på landet,
vilket underlättar för bina på vintern.

RISK FÖR STICK?
Den som oroar sig för att bli stucken kan slappna av, bin sticks sällan eftersom de dör om de sticks, i motsats till getingar.

De är inte aggressiva, som getingar, och söker sig hellre till blommor och andra växter istället för till människors mat.
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