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NASA kommer till Almedalen
I nära interaktion mellan människor och forskare skapas framtidens boende i
HSB Living Lab. Larry Toups från NASA kommer inom ramen för samarbetet
till ett HSB-seminarium i Almedalen om framtidens boende. Han berättar om
utmaningarna med att tvätta kläder i rymden och om hur ny design kan
integreras i vardagen.
Hur ska framtidensbostäder och stadsmiljöer fungera? HSB följer sin tradition
som samhällsbyggare och bostadsutvecklare i det unika samarbetsprojektet
HSB Living Lab. Det är en ny forskningsarena med bland annat bostäder
avsedda för studenter och gästforskare. Huset kommer att byggas
på Chalmers i Göteborg och stå klart 2015. I projektet har HSB, Chalmers och
NASA utvecklat ett samarbete på temat Rethinking laundry on earth and in
space som handlar om hur vardagen i boendet kan förenklas.
Larry Toups är utvecklingschef på NASA i USA och ansvarig för bemannade
rymdfärder till andra planeter. Han studerar bland annat utmaningarna som
följer av behovet av att kunna producera mat, återvinna luft och vatten och
att bo i ett slutet system. Nästa vecka byter han miljön i rymdkapseln mot
miljön runt kullerstensgatorna i Visby.
Välkommen till HSB-seminariet ”Hur vill vi bo i framtiden?”
Tisdag den 1 juli kl 12:00 - 13:15 Wisby Strand Congress & Event,
Donnersgatan 2, Lokal: Viklau
HSB i samarbete med Chalmers, Johanneberg Science Park och NASA.
Välkommen!
Se även HSBs hela seminarieprogram under Almedalsveckan om heta

boendefrågor inför valet
Kontakt: Sanna Edling, HSB Living lab, 010-4420346
___________________________________________________________________________
________
Fakta om HSB Living Lab
Projektet bedrivs i ett nära samarbete mellan HSB och en rad andra aktörer,
bl a Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science Park, Tengbom, Bengt
Dahlgren, PEAB, Electrolux, Göteborg Energi, Chalmers studentbostäder och
Akademiska hus. Resultaten kommer att användas för att utveckla framtidens
boende.
•
•
•
•
•

40 lägenheter i en flyttbar byggnad
Byggs på Chalmers Campus Johanneberg, Göteborg
Byggstart vintern 2014/2015, första inflyttning hösten 2015
Boende för studenter, gästforskare och doktorander vid Chalmers
och Göteborgs Universitet
De boende deltar i forskningen, testar nya material, lösningar
och utvärderar idéer om det framtida boendet.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•
•

ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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