Kristianstad

Game of homes ska skapa
framtidens bostäder
KRISTIANSTAD |






I dag 05.00 , uppdaterad I dag 05.01

Kommentera

Foto: Lasse Ottosson
Hur ska framtidens bostäder byggas ör att klara våra nya liv och behov? Det vill Game of
homes ta fasta på. (Arkivbild: Östermalms park.)

Hur ska teknik och bostäder samverka i ett allt mer digitaliserat och
socialt liv? Hur kan bostäder bli bättre för äldre när allt mer vård ska
bedrivas i hemmet? Och hur kan det skapas eftertraktade bostäder som
folk har råd med?
Svaren på dessa frågor hoppas projektet Game of homes få fram. Det är ett
samarbete mellan bostadsföretag och teknikföretag, som nu tussats ihop i
nya konstellationer. Här ﬁnns bland andra Sony, Skanska och Kraftringen.
– Det hela går ut på att med innovativa sätt hitta nya bostadslösningar.
Det behövs ﬂer bostäder i Skåne, men det behövs också bostäder på ett
nytt sätt. Det här är ett sätt att föra ihop marknadens olika aktörer, och vi
kommer att mata dem med de behov vi ser ser ﬁnns på
bostadsmarknaden, säger Anna Lyhagen, samhällsplanerare i Region
Skåne.

– Då kan det bli en öppen innovation, alla lyfter sina kompetenser och det
kommer att utmynna i att man hittar fysiska sätt att producera saker, men
kanske också identiﬁerar svårigheter. Då kan vi i debattartiklar lyfta
frågor mot staten, säga ”här kan vi bygga mer och bättre men det ﬁnns
hinder” och beskriva vilka de är.
Det handlar även om att tänka framåt och se vad som saknas i dagsläget,
hur människors sätt att leva och röra sig ändras, hur vi hanterar varor,
vårt
socialaär
livganska
och hur
digitaliseringen
– Bostäder
statiska,
de har settpåverkar.
likadana ut länge medan folks liv
och sätt att leva har ändrats i rask takt, inte minst med den digitala
utvecklingen. Vi vill hitta sätt att se hur de kan docka in i varandra.
– Från regionens sida ser vi även hela vårdbehovet. Mer vård sker i
hemmen, vad kan man bygga in för lösningar från början som förbereder
för ett större vårdbehov när du är äldre? Det är också ﬂera utmaningar i
och med att tekniken byts ut snabbt, medan det ﬁnns en tröghet i
bostadsbyggandet och långsamhet i processerna. Dessa behöver också
docka in i varandra.
Bakom projektet står bland andra regional utveckling inom Region Skåne
samt Sydsvenska industri- och handelskammaren samt Ideon.
Projektet är än så länge i startgroparna. I mars planeras en ”think tank”,
en seminariedag med tankesmedja, för att stöta och blöta frågor och
formulera vägar framåt. Hittills har åtta olika företag sagt att de vill vara
med i projektet. En första pilotstudie ska också genomföras, där Region
Skåne står för 275 000 kronor. Framöver beräknas företagen stå för två
tredjedelar av kostnaderna och det oﬀentliga för en tredjedel. Där hoppas
regionen att Vinnova och Tillväxtverket kan vara ﬁnansiärer.
 Använd kra ten hos oss samhällsbyggare
 Ny plan anger vad som krävs ör att 3000 bostäder kan byggas på tio år
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