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Hållbarhetsprogram  

BEE AWARE 
Moder jord klarar sig alldeles utmärkt utan oss människor. Vi på Elvin & Partners vill emellertid att vi 

ska vara rädda om vår planet genom att leva hållbart och motverka utarmning av naturens resurser. 

Vi bryr oss speciellt om våra bin som bidrar till 1/3 av jordens matproduktion. I dag så har hälften av 

våra bin försvunnit samtidigt som det finns krafter som är för bekämpningsmedel mot insekter.  

När ni blir fadder för en bikupa så håller vi er med information om livet i bikupan samtidigt som vi på 

Elvin & Partners kommunicerar annan information som är viktigt för ökad medveten och kunskap i 

hållbarhetsfrågor för oss människor och bina.  

Resultatet av ert fadderskap blir att ni får ta del av skörden från bikupan. Det finns 10 andelar per 

bikupa och produkten blir mellan 20–30 kg honung per år beroende på hur säsongen ser ut.  

Honungen levereras i 350 gramsburkar. Det blir en spännande kunskapsresa om bin och bikupan.  

Leverans sker på hösten. Vi sätter också ert namn på er bikupa så att ni vet var era bin bor. 

För att ytterligare hjälpa er som företag att bli mer hållbar i er verksamhet så genomför vi på Elvin 

och Partners kostnadsfritt en kortare hållbarhetsanalys av ert företag med förslag på effektiva 

åtgärder.  

 

I priset (ex. moms) ingår:  

1 - 10 andelar av bikupans produktion samt information om binas liv. Perioden är 1 år.  1 del 500 kr          

Administration och transport av honung (Företag) 500 kr   

Bi &hållbarhetskommunikation 0 kr 

Analys av er hållbarhet och förslag på åtgärder. (Företag) 0 kr 

 

 

Med vänlig hälsning  

Elvin & Partners 

 

Samarbetspartners:   

Kusthonung drivs av Charlie Palmell som i dagsläget har 30 stycken bikupor på Väddö.  Området där 

bina bor är naturreservat och Natura 2000-område. Detta ger ett område med mycket lite kemikalier 

i naturen vilket ger bra förutsättningar för binas överlevnad.  
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