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Vedum och HSB Living Lab samarbetar
om framtidens kök och badrum
Foto: Tengbom
HSB och Vedum Kök och Bad AB har ingått avtal om att undersöka lösningar
för framtidens kök och badrum. Samarbetet möjliggör ny forskning inom
området. Resultaten kommer att användas för att utveckla framtidens
boende.
– Det är viktigt och spännande för oss att medverka i ett sådant här
framtidsinriktat forskningsprojekt. Vi kommer att kunna använda resultaten i

vår verksamhet och ska förstås se till att alla våra kunder och
samarbetspartners också får nytta av dem. Vi ser det som en unik möjlighet
att få vara med och skapa framtidens produkter och lösningar, säger Vedums
vd Magnus Efraimsson.
HSB Living Lab är en flyttbar forsknings-, demonstrations- och bostadsarena.
Projektet är världsunikt. Här kommer 30-35 studenter och gästforskare i alla
åldrar och nationaliteter att bo samtidigt som forskning på innovativ teknik,
hållbarhet, arkitektur och sociala samband sker, dygnet runt. Byggnaden
kommer att placeras inne på Chalmers campusområde i Göteborg och stå klar
för inflyttning i november 2015. I dag är det sex samarbetspartners som ingår
i HSB Living Lab, bland andra Chalmers tekniska högskola och Electrolux.
– Vi är väldigt glada att Vedum vill vara med och bidra till framtidens boende
med den kompetens som finns samlad i företaget. I utvecklingen av
framtidens boende har smarta lösningar för kök och badrum en central plats.
Vedum kompletterar våra tidigare samarbetspartners på ett strålande sätt, ett
tillskott som kommer att bidra till stort värde när vi utvecklar HSB Living Lab,
säger Sanna Edling, projektledare för HSB Living Lab.
– Det känns särskilt fint att just Vedum valt att vara med oss i detta unika
projekt. De är ett familjeföretag som grundades redan 1919 och är i stort sett
jämngamla med HSB, som startade 1923. Det är två hundraåringar som
tillsammans gläntar på fönstret mot framtidens boende, säger Sanna Edling.
Projektet är tidsbegränsat på tio år och kommer att byggas av flyttbara
moduler. Byggstart är planerat till mars 2015 och 1 november är det
inflyttningsdags för de singlar, par och familjer som ska bo och i vissa fall
forska här. När de boende flyttar in – flyttar också forskningen in i huset. En
rad forskningsprojekt kopplade till HSB Living Lab pågår redan och resultaten
från forskningen kommer att presenteras löpande under åren som byggnaden
finns på platsen.
Läs mer om HSB Living Lab här.
HSB Living Lab huvudpartners är:
Chalmers
Johanneberg Science Park
HSB

Samarbetspartners:
Bengt Dahlgren
Electrolux
Göteborg Energi
Peab
Tengbom
Vedum

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 550 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
30 regionala HSB-föreningar

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