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Huset är byggt kring intresset för odling. 
Balkongerna är till hälften inglasade och ut-
rustade med såväl vattenkran som extra djupa 
balkonglådor. Därutöver finns det ett antal 
gemensamma odlingsplatser, på takterrassen, 
i rabatter och i ett växthus. MKB har bistått 
med 2 250 säckar ekologisk jord.

– Odling på höjden är en viktig del i en håll-
bar livsstil, berättar Frida Persson Boonkaew. 
I Augustenborg fanns redan ett stort intresse 
för odling. Det tog vi fasta på när vi utfor-
made Greenhouse. Många av hyresgästerna är 
extremt engagerade och väldigt kunniga. 

Grön byggprocess
Visionen om att bygga ett grönt hus har 
genomsyrat hela byggprocessen; alltifrån mate-
rialval och arkitektur, till en rad kluriga detaljer 

och smarta lösningar för en hållbar livsstil. 
Exempelvis spolar vattenkranarna inte hett 

vatten om du inte trycker in en knapp på 
baksidan av kranen. Hemma/bortaknappen vid 
ytterdörren stänger av strömmen till hela lägen-
heten, så när som på kyl och frys, samt något 
enstaka uttag för laddning. Och displayen vid 
ytterdörren visar förbrukningen av el och varm-
vatten, samt hur mycket restavfall som lägenhe-
ten ger upphov till. (Den informationen går att 
få fram eftersom hyresgästerna öppnar luckorna 
i miljöhuset med sin personliga nyckeltag.)

Gratis lådcyklar
I huset finns också lådcyklar som går att boka 
gratis dygnet runt, en cykelkällare som du en-
kelt når via en ramp och en cykelverkstad där du 
med hjälp av QR-koder kan ta del av instruk-
tionsfilmer om hur du åtgärdar olika fel. 

– Vår devis är att det ska vara lätt att göra 
rätt. Huset ska vara utformat så att det är 
enklare att leva miljövänligt än att slösa på 
resurser, berättar Frida Persson Boonkaew. De 
lärdomar vi skaffar oss här i Greenhouse ska så 
småningom komma alla MKBs hyresgäster till 
del. 

Här står grönskan i centrum
14 våningar högt syns Greenhouse lång väg. Med 
grönskande balkonger utefter hela fasaden gör huset 
verkligen skäl för sitt namn. 

– Vi trodde det skulle ta någon säsong innan hyres-
gästerna kom igång med sina odlingar, men det gick 
direkt, säger Frida Persson Boonkaew, strategisk pro-
jektledare inom hållbarhet på MKB i Malmö.

Sparar varmvatten
Vattenkranarna spolar 
inte hett vatten om 
du inte trycker in en 
knapp på baksidan  
av kranen.

Cykelverkstad  
för alla
I källaren finns en 
cykelverkstad där 
du med hjälp av 
QR-koder kan ta del 
av instruktionsfilmer 
om hur du åtgärdar 
olika fel. 

Mötesplats  
med utsikt

Frida Persson 
Boonkaew, MKB, på 
takterrassen som är 
en mötesplats för de 

boende med odlings-
möjligheter och utsikt. 

Vattenkran på  
balkongerna

Balkongerna är till 
hälften inglasade och 

utrustade med såväl  
vattenkran som extra 
djupa balkonglådor.

MKB, MALMÖ

Omvärldsfaktor 5:

VÄRDERINGAR

Våra värderingar förändras av världshän-
delser och påverkas av nya generationer. 
Svenskarnas politiska sympatier har blivit 
mer fragmenterade och nationalistiska ström-
ningar lockar. 

Allt fler lägger vikt vid att göra ett litet eko-
logiskt fotavtryck. 90-talisterna är mer be-
nägna att driva frågor om hållbar utveckling. 
De är medvetna konsumenter och internet är 
en naturlig arena för dem. Alla valmöjligheter 
har gjort dem kräsna.

Bostadsföretagen förväntas vara transpa-
renta och ansvarstagande och erbjuda möjlig-
het till en hållbar livsstil.

FO
TO

N
: B

EN
ED

IK
TA

 C
AV

A
LL

IN

Greenhouse är certifierat enligt Passivhus och Miljöbyggnad guld och har bland annat smarta elnät, gröna tak och tak med solceller, 
enkla och smarta lösningar för källsortering samt separat mätning och debitering av varmvatten och el. Foto: MKB, Leif Gustavsson.
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Vardagsrummet har stora fönster ut mot balkongen. Ut-
anför rutorna växer aubergine, tomater, grönkål, stevia, 
kryddväxter med mera och uppe under taket slingrar sig 
en vinstock. Den prunkade balkongen ger en känsla av 
grönska i hela vardagsrummet.

– Det dröjer nog några år innan vinstocken ger några 
druvor, men vi kan ju använda bladen till att göra vindol-
mar, säger Agneta Timotej. 

– Och stevian kan vi torka och använda som söt-
ningsmedel i kaffe och kakor, tillägger hennes man Ole 
Timotej.

Agneta och Ole flyttade in i sin trea i början av juni 
och lämnade då ett hus på 230 kvm på danska ön Fyn. 
Tanken om att återvända till Sverige hade funnits i några 
år. Agneta och Ole hade en idé om att de skulle hitta en 
liten lägenhet som de skulle kunna ha som bas när de inte 
var på resande fot. När möjligheten att bo i Greenhouse 
dök upp kunde de inte stå emot. 

– Här finns mycket av det vi drömt om, säger Ole. Här 
kan vi leva miljövänligt samtidigt som vi har nära till allt. 

Dessutom är Ekostaden en spännande stadsdel, där det 
händer mycket roligt. 

– Och vill vi bege oss ut och resa finns det alltid någon 
granne som kan sköta vattningen, säger Agneta. 

Grannumgänget i Greenhouse växer långsamt till sig. 
Huset har en facebookgrupp där grannar byter odlings-
tips och sticklingar med varandra. Det händer också att 
grannarna träffas i rummet på 14:e våningen för att spela 
spel eller äta soppa och umgås. Intresset för odling är 
förstås ett gemensamt kitt men det är inte enda orsaken 
till att folk har sökt sig till Greenhouse. Vissa bor här för 
att de brinner för miljöfrågorna eller för att de uppskattar 
att det finns en social gemenskap i huset och i området.

– Det är extra roligt att det är just allmännyttan som 
står bakom Greenhouse, påpekar Ole Timotej. 

– Tänk bara på takterrassen i söderläge, säger Agneta. 
Den har ju bästa läget i huset. Alla andra byggherrar hade 
byggt ett penthouse där och sålt det dyrt, men inte MKB. 
Här är den ett gemensamt utrymme för alla oss som bor 
i huset.

MILJÖINTRESSET LOCKADE AGNETA OCH OLE TILL GREENHOUSE På nittiotalet var Augustenborg i Malmö 
alls inget föredöme. 50-talshusen var 
slitna och stadsdelen drogs med stora 
sociala problem. Dessutom behövde 

det inte regna många millimeter innan vattnet 
stod högt i källarna. En gemensam satsning från 
MKB och kommunen fick dock skutan på rätt köl.

En av de första åtgärderna var att ge Augus-
tenborg ett öppet dagvattensystem med små 
kanaler, bäckar, broar och elva dammar som 
samlar regnvattnet. Området har också fått fler 
gröna ytor och många gröna tak som suger upp 
vattnet. Målet är att alla tak antingen ska vara 
gröna eller beklädda med solceller.

Augustenborg tar vara på de boendes 
intressen. Här finns snickarverkstad, vävstuga 
och stora möjligheter att odla. (Augustenborgs 
botaniska takträdgård täcker närmare tio tusen 
kvadratmeter och är ett av Malmös mest besökta 
utflyktsmål.) Många barn är engagerade i 
Kaninhotellet som finns inrett i en källare. Andra 
sevärdheter är teatern och sophämtningen med 
häst och vagn. 

Augustenborg är testbädd för många inno-
vativa lösningar och flera universitet genomför 
forskning i området.

FRÅN UTSATT OCH ÖVERSVÄMNINGS-
DRABBAT TILL EKOLOGISK FÖREBILD

MKB-TIPS:  
SÅ SKAPAR DU ETT MILJÖVÄNLIGT BOENDE

  Det ska vara lättare att göra rätt än fel. Exempelvis ligger miljöhuset precis vid 
entrén och sorteringen sker utifrån. Det går också att cykla rakt ner i cykel
förrådet.

  Låt lösningarna ta form efter hand. Greenhouse är ett spjutspetsprojekt och 
målet är att utveckla nya idéer.

  Bjud in hyresgästerna att medverka. De boende har bidragit med kompetens 
kring bland annat kompostering och biodling.

Culture Casbah – gör Rosengård  
till en central del av Malmö
Malmö stad har tagit fram ett nytt planprogram för Rosen-
gård. Genom att tillföra cirka 200 nya bostäder och ett 
30‐tal kommersiella lokaler läggs fokus på att skapa en 
ännu mer levande stadsdel genom 
att tillföra platser för handel  
och möten. Staden satsar 
samtidigt på en utbyggnad  
av infrastrukturen och redan 
centrala läget kommer
förstärkas ytterligare.

Tornet är tänkt som ett 
landmärke för östra Malmö.
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Här kan vi leva miljövänligt samtidigt som vi har 
nära till allt, tycker hyresgästerna Agneta och 
Ole Timotej.

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET
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