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Wihlborgs först ut i Skåne med bin på tak  
– inleder samarbete med Bee Urban 
 
Wihlborgs är det första bolaget i Skåne som inleder samarbete med Bee Urban 
och placerar bin på ett av sina tak.  Bina placerades ut under torsdagskvällen 
med hjälp av biodlare från Bee Urban. På taket står numera en rosa låda som 
är boplats åt cirka 60 000 så kallade honungsbin. Bina är inte någon fara för 
människor i närmiljön eftersom de till skillnad från getingar inte är intresserade 
av det som människor äter, utan enbart lever på nektar och pollen. 
 
– Vi har tittat på olika projekt där vi som fastighetsägare kan vara med och 
gynna den biologiska mångfalden. Eftersom vi har en mängd tak kändes det 
naturligt för oss att vara med här, säger Anders Jarl, VD på Wihlborgs 
Fastigheter.  
 
Bina i vårt samhälle blir allt färre och som en följd av detta försvinner också 
många växtarter varje år – något som även uppmärksammades i 
dokumentären ”Bieffekten” som visades på SVT under maj månad. Bee Urban 
upplåter fadderskap av bikupor till företag i storstadsmiljö. De sköter om drift 
och underhåll av kuporna och honungen som genereras tillfaller företaget.  
 
– Genom denna satsning hoppas vi kunna medverka till att binas alltmer 
utsatta situation uppmärksammas och det är också ett bra sätt att bidra till en 
hållbar stadsutveckling, fortsätter Anders Jarl.  
 
– Vi har börjat med en fastighet (Flundran 1) som ligger på Gibraltargatan 2 i 
Malmö. Huset ligger precis intill en av Malmös kanaler som angränsar in mot 
Slottsparken. Läget är perfekt då bina flyger med upp till 3 km radie och 
säkerligen kommer flera av dem att landa i Slottsparken. Om vår första 
erfarenhet faller väl ut är tanken att konceptet ska tillämpas på fler fastigheter, 
säger Wihlborgs miljöchef Hanna Claesson. 
 
– Att vi som företagare i vissa avseenden måste tänka om när det gäller vår 
verksamhets roll i samhället, är något som blir allt mer självklart. Framtidens 
företag förenar sin affärsverksamhet med samhällsnytta och gärna genom att 
ge tillbaka till naturen, avslutar Andes Jarl.  
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