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PROJEKT MED MÖJLIGHET ATT PÅVERKA DITT BOENDE 
En viktig del i Ekstas arbete har alltid varit innovation och utvecklig. Därför är vi involverade i många 
forskning- och utvecklingsprojekt tillsammans med olika partners som till exempel Chalmers och andra 
högskolor. Dessa projekt handlar ofta om solenergi eller effektivt byggande, men nu har vi ett nytt 
spännande projekt på gång med en annan inriktning.  
 
Ny teknik 
En stor fråga fastighetsbolagen ställer sig idag är hur vi ska göra hyresrätten mer attraktiv och hur man med 
hjälp av ny teknik kan skapa nytta och mervärde för hyresgästerna.  
Ett intressant område är ”Internet of things”, som förkortas IoT och står för smarta prylar. 
 
Vi vill att vårt Trygghetsboende ska vara ett modernt boende för seniorer och har därför ansökt om ett 
projekt som handlar om just detta – digital utveckling och ny teknik.  
Som en glad överraskning blev vi beviljade pengar av Vinnova (www.vinnova.se) och projektet  
har nu satts i rullning. 
 
Vad är det för projekt? 
Syftet med projektet är att testa och undersöka vad för teknik som finns och som kan vara till nytta för er 
hyresgäster. Det handlar inte om att vi ska installera ny teknik direkt utan utforska vad det finns för 
möjligheter, som kanske kan leda till något i framtiden. 
 
Projektet är en samverkan mellan Eksta Bostads AB, kommunala förvaltningar, flera universitet och RISE. 
 
Vad händer nu? 
Som ni förstår är era önskemål och åsikter av stor vikt för projektet och med er hjälp kan vi identifiera de 
faktiska behov som finns. Till en början kommer en enkät skickas ut till er som ni får svara på.  
Det är inget tvång att vara med och delta, men en möjlighet att påverka utvecklingen av ert boende. 
 
Projektet kommer inte innefatta några fysiska träffar på Trygghetsboendet i dagsläget  
på grund av rådande pandemi.  
 
Vi kommer hålla er uppdaterade under hela projektets gång och Linda är väl insatt och kan svara på frågor. 
 
 
Har du några frågor? 
Kontakta kontoret på telefon 0300-356 00 
 
Med vänlig hälsning,  
Eksta Bostads AB 
 
 

Ring oss om du har 
några frågor! 
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