
 
 

Ulrika Bohlin Bike Babes första Eezerstipendiat 
Nu är det klart att Ulrika Bohlin blir Bike Babes första Eezerstipendiat. Det svenska 

initiativet Eezer minskar mödradödligheten på den afrikanska landsbygden. Med svensk 

design, kunnande och lokala material tillverkas mc-ambulanser på plats – ambulanser som 

räddar liv! Bike Babes är en grupp kvinnor som kör motorcykel tillsammans och stipendiet 

är det första i sitt slag som delas ut för att engagera fler att bli ambassadörer för projektet. 

Bike Babes Stockholm består av 770 kvinnor som bor i Stockholmsområdet och älskar att 

köra motorcykel. Eezer är ett svenskt nystartat initiativ för att minska mödradödligheten 

med hjälp av mc-ambulanser. Det första resestipendiet utlystes i den kvinnliga motorcykel 

gruppen Bike Babes som ett led i att få fler ambassadörer för projektet.  

En enig jury har utsett Ulrika Bohlin till Bike Babes första Eezer resestipendiat. Ulrika Bohlin 

är 34 år och när hon inte kör motorcykel jobbar hon som konsult och projektledare på 

Scania. 

– Det känner både roligt och spännande att ha fått äran att ta emot stipendiet. Jag tror att resan 

kommer att ge mig nya insikter om och bättre förståelse för det arbete vi göra på plats på den 

afrikanska landsbygden, säger Ulrika Bohlin. 

Lundgren Smide bidrar med kunnande och material till projektet och har sponsrat Eezer 

resestipendium, som är värt cirka 25 000 kronor. 

– För oss är det viktigt att ha ett engagemang utanför svetsen och när vi kom i kontakt med 
Eezer var det självklart att engagera oss. Vi har haft en del personal på plats i Afrika för att 
bygga upp och engagera oss på plats på de platser Eezer hittills är verksamt i Afrika. Nu blir 
det väldigt spännande att följa Ulrika Bohlins resa, säger Richard Lundgren, vd på Lundgren 
Smide.  

Juryn bestod av Richard Lundgren, Lundgren Smide, Lars Klingsbo, Eezer och Karin Pontén, 
Bike Babes. 

För att läsa mer om Eezer, gå in på https://www.eezer.org/ 

För mer information, kontakta gärna: 
Ulrika Bohlin, Bike Babes första Eezerstipendiat, ulrika.bohlin@gmail.com tfn 072 248 00 49 
Richard Lundgren, vd Lundgren Smide, richard@smide.com, tfn 070 828 29 93 
Lars Klingsbo, grundare initiativet Eezer, lars.klingsbo@gmail.com, tfn 076 536 96 68 
Karin Pontén, grundare Bike Babe Stockholm, karin.ponten@varprbyra.se, tfn 0708 66 66 31 
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