TESTA ATT BO I
FRAMTIDEN NU!
Vi söker en familj som är nyfiken på ny teknik och som vill hyra en
lägenhet i Norra Djurgårdsstaden för att testa att bo i framtiden
nu. Familjen kommer att delta i ett forskningsprojekt med syfte
att bidra till en hållbar stadsutveckling. För mer information och
intresseanmälan gå in på:

www.djurgardsstaden.se/aktivahuset

www.facebook.com/norradjurgardsstaden
www.flickr.com/norradjurgardsstaden

Information
I Seniorgårdens hus i Norra Djurgårdsstaden
finns en testlägenhet med teknik och smarta
hemlösningar som ska bidra till en hållbar
stadsutveckling. Vi söker en familj som önskar
hyra lägenheten under två år och samtidigt
testa och utvärdera tekniken i vardagen. En i
familjen måste ha fyllt 55 år.
Familjen får tillgång till smarta hemlösningar
och appar för att bland annat kunna fjärrstyra
de delar av hemmet som är kopplade till
elsystemet, så att tex tvättmaskinen startar när
elen är som billigast. Det ska också vara enklare
för hushållet att planera sin energianvändning
utifrån pris- och miljösignaler samt att på
ett enkelt sätt kunna följa hur mycket el de
använder och koldioxidavtryck detta ger.
Bostaden ingår i ett forskningsprojekt som
heter ”Aktiva huset i den hållbara staden”.
Pris
I Norra Djurgårdsstaden ligger hyresnivån
på 2.200 kr per kvadratmeter och år, vilket
motsvarar en månadshyra på 19.800 kr/
månad. Eftersom denna testlägenhet ingår i
ett forskningsprojekt har Seniorgården sänkt
hyran till 15.800 kr/månad.

För mer information gå til:

www.djurgardsstaden.se/aktivahuset
•
•
•
•
•
•

Öppen planlösning
Klädkammare
Extra wc
Gavelläge
Balkong
Eftermiddagssol

Skicka in en intresseanmälan
Skicka en intresseanmälan i form av ett brev på max en
A4-sida, där ni beskriver er familj och motiverar varför
just er familj vill flytta in i testlägenheten. Bifoga också era
kontaktuppgifter. Skicka brevet senast 30 oktober till:
aktivahuset@djurgardsstaden.se
Efter 30 oktober kommer vi att välja ut några familjer och
kalla till ett informationsmöte. De som inte blir kallade får
svar om detta senast 30 november.
Har ni frågor maila till: aktivahuset@djurgardsstaden.se eller kontakta
Aktiva husets projektledare Carin Torstensson på telefon: 0702-443533.
Projektet är ett samarbete mellan
Interactive Institute, Fortum, ABB, Electrolux, JM, NCC, HSB,
ByggVesta och KTH. Det finansieras av parterna och Vinnova.

