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Byggsektorn i Sverige står för cirka
15 procent av alla CO2-utsläpp
– enbart under själva byggprocessen.

Lite saftiga ärtskott, tack! Genom att odla
inomhus minskar väderberoendet och förhoppningsvis kan vi även leverera billigare frukt och
grönt året om.
Projektet heter Urban Oasis och startades av

KTH-studenter som nu arbetar med att förvandla
tomma utrymmen till stora växthus. Redan nu
kan du köpa solrosskott, rädisskott och ärtskott
som är odlade i Liljeholmen i Stockholm.
Beställ här: https://www.urbanoasis.life/magi

NEJ TILL P-PLATSER
JA TILL BILPOOL
Upplands Väsby skippar p-platser. Tjänstesamhälle och delningsekonomi är framtiden. Det tror
Upplands Väsby och utmanar därför parkeringsnormen när man bygger det nya bostadsprojektet
Nouvelle. Parkeringsnormen säger att det normalt
ska byggas 70 parkeringsplatser på 100 lägenheter, men när Nouvelle utvecklas vill kommunen
skippa parkeringsplatserna och minska behovet
av biltransporter. I stället vill man fylla huset med

6. Samhällsbyggaren

hållbar mobilitet. Det innebär bland annat att
bostadshuset ska få extra stora postfack för paket,
kylförvaring för matleverans och bortforsling av
grovsopor.
Huset ska även ha en bilpool, ett återbruksrum,
återvinning och stora cykelutrymmen som också
ska erbjuda lånecyklar.
Projektet stöds av innovationsmyndigheten
Vinnova.

KONST I
KVARTERET,
EN FRÅGA OM
HÅLLBARHET

Med hjälp av invånarna
i Skanskas kvarter Brf
Synvillan i Göteborg har två
konstverk röstats fram i en
unik tävling. Som pris fick
konstnärerna vara med och
forma om kvarteret från en
samling hus till en trivsam
plats med tydlig identitet.
Skanska ser projektet
som en del i en större satsning på social hållbarhet.
Tävlingen ska ge medborgarinflytande och låta de
boende själva sätta prägel
på områdets identitet.
Konsten ger också en
miljö som människorna
är mer rädda om och som
därmed håller längre, enligt
Göteborgs stadsarkitekt
Björn Siesjö, som satt med i
tävlingsjuryn.
Bronsskulpturen på
bilden kom på andra plats,
heter Sommarradio och är
gjord av Emma Ströde.

