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OFFERT 

VINAVER BIKUPOR 
 

Veksamhet 

Med tanken på binas katastrofala dödlighet orsakad av mänsklighetens ekonomiska intressen, valde 

vi att hjälpa bina genom att tillverka, installera och sköta ekologiska bikupor, utformade enligt de 

riktlinjerna för biodynamisk permakultur. 

Syfte  

 Att hjälpa miljön genom att hjälpa bina med en lämplig teknik och metodik.  

 Att producera 100% ekologisk honung, vilket är efterfrågan. 

 Att hjälpa stadens grönska med pollinering. 

 Att dra nytta av faktumet att stadens grönska inte sprutas med bekämpningsmedel eller 

åtminstone sprutas mindre än på landet, vilket innebär att den resulterande honungen är ännu 

mer ekologisk. 

 

Projekt beskrivning 

Installering och årligt skötsel av Vinaver Bikupor, antingen på taket, tomten, trädgården, bakgården 

eller parken. Om du inte har plats att placera dem, kan du sponsra bikupor på platser vi tillhandahåller. 

Paketet innehåller: 

 

 Bikupa 

 Bisamhälle 

 Bikupans Installering 

 Bikupans och bisamhällets skötsel året runt 

 Honungsskörd 

 Förpacka honungen i burkar, etikettering samt förpackning av burkarna i kartonger för enkel 

hantering (Burkar och etiketter ingår inte i priset. Vi kan hjälpa till att hitta och köpa burkar). 

 

Geografisk lokalisering  

Placering av bikupor: i och runt Stockholms trädgårdar, parker, bakgårdar, på dina tak eller andra 

lämpliga platser. Affärsidén kommer också att erbjudas i Paris, där konceptet infördes redan. Även om 

ditt huvudkontor ligger i Sverige, kan Paris också vara ett bra ställe på grund av turisternas flöde, så 

att din logotyp och ditt varumärke ska synas på bikuporna.  

Tidsram  

Startdatum: omedelbart, så snart vi har ditt godkännande och fonderna. Vi är fortfarande i tid att 

installera bikupor for 2018 cykel. Bikuporna kommer att installeras så snart som möjligt, för att ge dem 

tid att vädra på plats. Sedan kommer det andra steget, att introducera bina i bikupor nästa vår, vid 

lämplig tidpunkt för binas naturlig livscykel. Prestationsperioder: 3 år i början, 2017 - 2019. 

Prestationsperioden kan förlängas så länge du önskar. 
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Rättigheter och möjligheter för ditt företag 

 Sponsring av biodlingen innebär ett aktivt CSR-arbete: Du bidrar till hållbar utveckling genom 

att öka pollinationen i Stockholms område, att gynna pollineringen av lokala bönders grödor, att 

stötta den lokala produktionen av livsmedel och att spara de höga transportkostnaderna. 

 Sponsring av biodlingen förstärker företagets bild i näringslivet, eftersom du kan marknadsföra 

ditt engagemang och vara på vår hemsida som donator och partner; senare kan 

marknadsföringen ske även via våra kanaler. 

 Genom att köpa bikupor och stötta biodlingen får du ovanstående rättigheter; dessutom får du 

din 100% ekologisk honung som du kan sälja till dina kunder och ge till dina vänner. 

 I utbyte skulle du bidra med en årlig fast utbetalning - för att hålla bina levande och hälsosamma. 

Om du väljer bara sponsringsalternativet skulle det kosta mindre, eftersom du väljer att inte få 

honungsskörden. Dock kan du få två burkar med honung. 

 Men framför allt genom att stötta biodlingen, främjar du en hälsosam miljö för oss alla. 

 

Vårt företag 

Vinaver   

Organisation nr. 591102-3371 

Momsreg nr. SE591102-337101                                                       

Munkkärrsvägen 12 

132 36 Saltsjö-Boo 

Medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund, Wermdö Skeppslag Biodlarförening och 

Biodynamiska Föreningen 

 

Våra mål 

• Att hjälpa till att rädda miljön, oss själva och de kommande generationerna. 

• Att öka den nationella produktionen av ekologisk honung. 

• Att bidra till humanitära och miljö pågående projekt. När kostnaderna har täckts kommer en del av 

intäkterna gå till miljö och humanitärt bistånd där det är mest nödvändigt. Vi skulle till exempel hjälpa 

utbildningsprogram i de utsatta områden i Mexiko, där regeringen har övergett sitt ansvar på grund 

av extrem korruption. Vi, det civila samhället, har ett moraliskt ansvar att hjälpa till. Dessa är bara 

några exempel där hjälp behövs och var vi skulle börja hjälpa till: 

Om vi tar Mexikos socio-ekonomiska krisen till exempel, kan vi: 

 stödja träarbet utbildningsprogrammet i Tlalnelhuayocan, Veracruz, som lär ungdomar att 

använda sig av fallna träd för att göra träobjekt, hindrande dem från att lockas in i 

drogkarteller, på grund av arbetsbrist. 



VINAVER Organisationsnr. 591102-3371 076-428 91 07 

Munkkärrsvägen 12 Momsreg nr. SE591102-337101 www.vinaver.co 

132 36 Saltsjö-Boo Godkänd för F-skatt. BG 5213-0200 martinvinaver@gmail.com 

  

 

 stödja ekoturismföretag i Tuxtlas-regionen, där den senaste mexikanska djungeln försvinner 

och likvidmedel behövs för att fortsätta med befintliga pågående miljöprogram. Professionell 

personal jobbar aktivt med miljöprogrammen i regionen, men likvidmedel saknas för att 

finansieringen från myndigheter stoppades.  

Dessa är bara några exempel där hjälp behövs akut och där skulle vi vilja börja hjälpa.  

Samband till ditt företag, till din institution eller till dig som individ 

Som ett företag och en människa som bryr sig om miljön, vet du värdet i dessa mål. Om vi inte hjälper 

miljön, drabbas vi och de kommande generationerna. En hälsosam miljö är grundförutsättningen för 

vår överlevnad. 

Andra sponsorer/donatorer  

Vår biodynamisk bikupa är mycket framgångsrik i andra delar av världen och det har visat sig vara en 

framgång i Sverige också. Bikupan ger bina en bättre levnadslösning eftersom bina står inför svåra 

miljöutmaningar nu. Du kan bli en grundande anhängare av detta viktigt mål. 

 

Som vi introducerar dessa unika ekologiska bikupor, kommer Quality Hotel i Sickla att bli vår andra 

kund efter Idun Waldorfskola i Nacka. 

 

Begreppet urban biodling (biodling på byggnadernas tak), blev mycket populärt i Sverige. Företag, 

organisationer och institutioner har redan adopterat och genomfört detta koncept. Några exempel 

är: Gothia Towers Göteburg, Clarion Hotel Arlanda flygplats, Sigtuna Hotel Kalmar, Hilton Hotel 

Slussen, Sigtuna Kommun, Tyresö Kommun, Radison Blu Hotel, Ica HK Solna, med mera. 

 

Tekniska lösningar 

Denna modell av bikupa använder naturliga och ekologiska lösningar. Den är inte en högteknologiskt 

bikupa, utan den är snarare en intelligent sträva som drar nytta av naturens gåvor. Vi valde att ta 

hänsyn till binas välfärd förre våra behov, vilket naturligtvis kommer att hjälpa oss i slutändan. 

Vi måste komma ihåg att varelser som bin är mycket känsliga, så bland de åtgärderna vi har har valt 

att ta för binas välfärd i våra bikupor är: 

• Istället att skörda allt honung som bin producerar (som är deras mat) och mata dem med vatten 

och socker, valde vi att lämna till bin vad de verkligen behöver för att vara friska, vilket är deras egen 

honung. Därför skördar vi endast överskottet av honungen som de producerar och i sin tur 

producerar bina mer honung. 

• Vi bygger bikuporna med lokala obehandlade och omålade trä, eftersom skyddsbeläggningar  

försvagar binas immunsystem. 

• Vi eliminerade de prefabricerade utpressande plattorna av paraffin, en främmande onaturlig del i 

bikupan och vi låter bina bygga sina egna. 

• Vi eliminerade trådarna som håller paraffinplattorna, vilka påverkar negativt deras känsliga 

antenner. 
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Honungsproduktion 

Fyra bikupor är det rekommenderade antalet av bikupor för att försäkra kvantiteten av honung när 

bisamhällen uppnår maximal produktion. Detta antal av bikupor kommer också att säkerställa 

produktionsresultatet om något av de fyra bisamhälle drabbas av negativa händelser under åren. 

Eftersom vi följer naturliga cykler, påverkas åren av klimatfaktorer däremot är inte alla år goda för bin. 

Till exempel var 2016 ett mycket dåligt år för bin: 40% av världens bin avled! Men 2017 har varit ett 

bättre år, vilket utgör en bra anledning att försöka skynda oss så att vi kan installera bikuporna i tid.  

Efter en tvåårig process av binas förläggning i sina nya hem, förväntas från varje bikupa en produktion 

av ungefär 10 kg honung per år. (En bi måste flyga 88 514 km, det är 2,2 gånger runt om i världen, för 

att producera 0,45 kg honung). 

 

Budget/Kostnader 

Det finns olika alternativ att välja mellan: att köpa bikupor, att sponsra bikupor, att sponsra andelar i 

en bikupa (1 000 bin i en bikupa) eller att sponsra individuella bin. När du köper bikupor ska du få din 

egen ekologisk, rå honung i burkar märkta med ditt företags logo. Att sponsra bikupor eller andelar i 

bikupor utgör ett annat alternativ att hjälpa bina när du inte behöver honung. 

Du kan välja hur många bikupor du vill köpa, stödja och/eller sponsra. Ju fler bikupor kan vi installera 

för dig, desto bättre och billigare. Månadsavgiften av 3 400 kr inklusiv moms för en bikupa sänks med 

9% för ytterliggare bikupor, så månadsavgiften för två bikupor blir 6 300 kr, för 3 bikupor blir 9 200 kr 

och för fyra bikupor blir 12 100 kr. Ett förskott av 50% tillämpas det första året, för tillverkningen och 

installeringen av de ekologiska bikuporna och för binas skötsel och välfärd. De kommande åren 

behöver du betala endast månadsavgiften för binas skötsel. 

Det rekommenderas starkt att ha mer än en bikupa för att säkerställa honungsproduktionen och 

bisamhällen vid eventuella motgång. Fyra bikupor utgör det ideella antalet.  

Fraktkostnaden av 500 kr tillkommer vid transporten och installeringen av bikupan/ bikuporna. 

Ytterliggare fraktkostnader förekommer inte. 

Det är möjligt att betala vart sjätte månad eller årlig om detta förenklar kundens finanshantering. 

Alternativa betalningsvarianter kan tillämpas, enligt kundens önskemål. 
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Honungsskörden i Sverige 
 

Eftersom antalet bikupor minskade under 1990-talet, minskade honungsskörden också. Fram till år 

2000 beräknades honungsskörden 3300 toner per år i genomsnitt, mindre än hälften av den honungen 

som konsumeras i Sverige. Resten importeras från Danmark, Argentina, USA, Ungern och Tyskland. 

Mest av honungen från Danmark och Tyskland kommer från andra ursprungsländer, nämligen från 

länder utanför EU.  

 

Däremot anser vi att det är absolut nödvändigt att öka vår lokala honungsproduktionen , speciellt om 

den produceras ekologiskt. 

                                                     ___________________________ 

 

 

 

Detta offert upprättades av VD  P. Martin I. Grinberg . 
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