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Riksbyggen testar nya smarta lösningar i
Brf Prostkvarnen
Vill du låta tvättmaskinen göra klart och sedan stänga av vattnet fast du inte
är hemma? Eller styra belysningen på vägen hem från jobbet? I Riksbyggens
Brf Prostkvarnen i Jönköping testas nya idéer som gör vardagen enklare för
de boende.
Byggandet av de 54 bostadsrätterna i Riksbyggens Brf Prostkvarnen på Dalvik
i Jönköping startade i mars 2018. Det blir lägenheter med en teknisk standard
utöver det vanliga.

– I Brf Prostkvarnen har vi "Smarta hem" som grundutförande. Ett enkelt och
användarvänligt system som ska passa både den som är väldigt intresserad av
teknik, den som är helt ointresserad och alla däremellan, berättar Maria
Kjellgren, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad Väst.
Det "Smarta hemmet" hjälper den boende att digitalt styra saker i hemmet
genom en app i mobilen, till exempel belysning och vatten.
– Det blir en enklare vardag och ökad komfort. Säkerheten ökar också, om
man lämnat diskmaskinen igång och åkt hemifrån går det att slå av både
vatten och eluttag när maskinen är klar, berättar Maria.
Om man inte vill styra sin belysning genom en app så kan man göra tillval på
en extra så kallad scenariolampknapp som monteras på väggen. Med den
knappen styrs lamporna efter olika scenarion för vad man vill göra.
– Exempelvis kan man använda "hej-då-knappen" i hallen. Då ställs
belysningen i lägenheten in så som köparen har bestämt att det ska vara när
ingen är hemma. Man behöver alltså inte springa runt i alla rum för att släcka
lampor och dra ur sladdar, berättar Maria.
När man sedan kommer hem finns en "jag-är-hemma-knapp" och lägenhetens
belysning tänds upp så som du önskar att den ska lysa när du är hemma och
allt sätts igång igen. I appen kan ett antal olika scenarion ställas in,
exempelvis ett scenario för "myskväll med vänner" eller ett för "städning av
lägenheten".
Inflyttningen i Brf Prostkvarnen är planerad till våren 2020.
För mer information:
Maria Kjellgren, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen, 036-10 84 59
maria.kjellgren@riksbyggen.se.
Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17
globala hållbarhetsmål. Exempel:
•
•

Unikt hållbarhetsverktyg i Riksbyggens nyproduktion av bostäder
Riksbyggen har 165 bostadsprojekt certifierade med

•
•
•
•
•
•

Miljöbyggnad
Riksbyggen utvecklar ett nytt verktyg, Cirkularitetsindex – CIX
Solcellsanläggningar standard i Riksbyggens nyproduktion av
flerbostadshus.
Stor ökning av andelen kvinnor som är chefer på Riksbyggen.
Riksbyggen deltar i ett antal forskningsprojekt, till exempel
Positive Footprint Housing.
Hållbarhetsåtgärder i samband med ombyggnation.
Riksbyggens Miljöskola är öppen för alla

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i
fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion,
både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största
fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och
offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa
attraktiva och hållbara boenden för alla.
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