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INTRODUKTION 
UTMANINGEN: HUR KAN VI ÅTERANVÄNDA MATERIELLA OCH/ELLER IMMATERIELLA VÄRDEN I

STADSOMVANDLINGSPROJEKT?

Vi har tagit oss ann WSPs 100h case utmaning och har under de senaste dagarna försökt klura
på hur frågeställningen ovan kan lösas. Efter en del brainstorming och försöka hitta behov att
lösa inom stadsomvandlingsprojekt har vi valt att fokusera på bygg, renovering och inrednings-
branschen. Vi ser att det finns stor potential för återbruk av material, som i sin tur kan bidra till
stort kulturvärde, och har därför tagit fram konceptet Second Home. 

Häng med för att se vad vi har lyckats skapa! 
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3.  T ILLVÄXT AV SMÅFÖRETAG
HOTELL,  BYGG OCH OCH
FRITIDSBRANSCHEN**
... Möjlighet att skapa mer pesonlighet i sitt företag

genom återbruk

... Potential till synergier med byggbranchens

avfallsmaterial

BAKGRUND TILL IDÉN 

2.  TRENDIGT MED DIY
(DO IT YOUSELF)   

... Sociala Medier!

1 .  INEFFEKTIV
RESURSHANTERING

... Renoveringar och nybyggen är

inte resurseffektiva som det ser ut

idag.*

DE BEHOV,  TRENDER OCH MÖJLIGHETER VI  KAN IDENTIF IERA INOM
BYGG- OCH INREDNINGSBRANSCHEN  ÄR. . .

*https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Bygg--och-fastighetssektorns-klimatpaverkan/
**https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html



Vid renoveringar och rivning av hem bildas
mycket avfall. Oftast vill man att riv processen ska

gå fort och all material ska bara bort snabbt.
Detta resulterar i att man förstör material som

annars kunde ha används igen.

Hade det funnits tydligare rivnings processer
skulle man kunna återanvända många delar av

huset. 

BEHOV - RESURSEFFEKTIVITET 



TRENDER - DIY DO IT YOUSELF 

Att dela med sig av sin kreativitet och
tillverka/uppgradera exempelvis
heminredning, har blossat upp enormt på
sociala medier. Det är trendigt att pyssla,
vilket är positivt. Vår vision är att stötta
denna trenden genom att erbjuda
återvunnet material till att kreativa personers
hemmaprojekt. 



MÖJLIGHETER - NYA FÖRETAG
Nystartade företag i närheten av/i stadskärnor

... Caféer och restauranger kan låta hållbarhetsfokuset genomsyra
inredningen - skapar personlighet 

... Intresset för glamping och andra hållbara initiativ ökar*
... Bidrar till ökat kulturvärde genom nya och innovativa mötesplatser

Mer hållbara bygg- och inredningsföretag
Nya bygg och inredningsföretag kan starta upp och
har mer personlig inredning till varje kund genom

att enbart använda unika återvunna delar. 

Differentiering på marknaden - men idag krångligt
att hitta material

*https://sverigesradio.se/artikel/7514626



https://t i l lvaxtverket .se/stat ist ik/ foretagande/basfakta-om-foretag.html 

. . .  Ständig t i l lväxt  av nya företag i  Sverige
. . .  20 % av al la  företag är inom hotel l /restaurang,  bygg och kultur/nöje/fr i t id

. . .  Stor möj l ighet t i l l  synergi  med restmateria l  från bygg 

MÖJLIGHETER - NYA FÖRETAG



Second Home.



VÅR VISION



... Här ska man hitta allt från träplankor, dörrar, handtag, taklampor och verktyg. 
... Det kommer även finnas möjlighet att hyra verktygen om man inte vill köpa dem. 

... En verkstadsdel finns för de som vill ha hjälp att såga till bitar på plats i butiken - slipper frakta restmaterial
 

SECOND HOME ÄR ETT STORT SECOND HAND VARUHUS FÖR BYGGMATERIAL 
OCH RIKTAR SIG FRÄMST MOT RENOVERINGAR AV OLIKA SLAG.  



VÅR IDÉ - SECOND HOME

Att  köpa saker på Second
Home ska vara bill igt och ge

kunder möj l ighet att  vara
kreativa med gott samvete

och utan att  påverka vår
planet negat ivt .

Varuhuset kommer vara
organiserat  och attraktivt ,
man ska inte få kompromissa
med service och känsla bara
för att  det är second hand.

Båda företag  och
privatpersoner kan lämna  in
saker t i l l  varuhuset.  Exempelv is

avfal l  från renoveringsprojekt
el ler  företags sort iment som

har gått  ut .  

De som lämnar in saker ska
få betalt  för det för att

locka folk att  v i l ja  lämna in.



VÅR IDÉ - GENOMFÖRANDET

Varuhuset ska var
organiserat och

l igga i  samband med
andra l iknande

affärer som
Bauhaus,  Byggmax &

IKEA.  Ännu ett  sätt
att  göra varuhuset
attraktivt och att

normalisera
återbruk.

Dumpstation  av
varor att  lämna in

ska l igga i  samband
med varuhuset och
ska organiseras ut

av personal .  

Second Home ska
ha fokus på att  göra

det så
användarvänl igt
som möj l igt  för

privatpersoner
och företag .  Det
ska kunna gå att

köpa saker i  både
större och mindre

kvantitet.



AVFALLSTRAPPAN

Andra steget i
avfallstrappan

- 
Återbruk

S E C O N D  H O M E



VÄRDE - SAMHÄLLET
NYA FÖRETAGSMÖJLIGHETER

... Nya företag kan starta med ett

hållbarhetsfokus. Detta bidrar till flera

jobb i samhället, ekonomisk tillväxt och

även ökad kultur i de nya stadskärnorna

med små initiativ.

... Nya möjligheter till differentiering inom

hållbarhet

... Lättare tillgång till material -

existerande företag kan renovera mer

hållbart 

CIRKULÄR EKONOMI

... Både företag och privatpersoner kan

arbeta för en cirkulär ekonomi i samhället.

Genom att minska sina avfall, och bidra till

återbruk av material.

I INDUSTRIELL SYMBIOS

... Restprodukter från ett företag blir

råvaror för ett annat

... Förenklar synergier mellan företag



VÄRDE - PRIVATPERSONER

FRILANSARE

.... Privatpersoner kan använda social

medier till att dela sin idéer, nu med fokus

på hållbara DIY (do it yourself).

... Nya affärsmöjligheter även för

privatpersoner att sälja hållbar inredning

PERSONLIGHET OCH KREATIVITET

... Lätt att göra rätt, det ska vara enkelt

att få tag på hållbart material!

... Både billigt och miljövänligt sätt att

kunna vara kreativ.

... Känsla av gemenskap när samhället

delar på resurser



VÄRDE - HÅLLBARHET 

EKOLOGISK EKONOMISKSOCIAL KULTURELL

... Nya mötesplatser

... Välbefinnande - hållbar

kreativitet, hållbara initiativ

... Nytt liv och nytt värde i

materiell historia 

... Tar tillvara på resurser

... Upcycling

... Cirkulär ekonomi

... Hållbar tillväxt

... Hållbar differentiering



GLOBALA MÅLEN
SECOND HOME BIDRAR POSITIVT TILL DE GLOBALA MÅLEN

.... Hela Second Homes

affärsidé bygger på återbruk.

Vilket går mot hållbar

industri, innovationer och

infrastruktur.  

.... Second Home bidrar till

ändring av samhällets

konsumtionsmönster vilket

gör samhället mer hållbart

och redo för framtiden. 

.... Second Home är ett steg

mot mer hållbar konsumtion

då företag och privatpersoner

återanvänder material.



UTMANINGAR

EKONOMI

... Genom att betala folk som

lämnar, hoppas vi på att det lockar

till att återvinna sitt byggavfall.

DUMPSTATION

... En utmaning att få dumpstationen att fungera

organiserat och effektivt. Detta kräver tydliga rutiner

och att det ska vara enkelt att hitta i butiken.

... Logistiskt kräver detta mycket förvaring. 

GÖRA SECOND HOME ATTRAKTIVT

... Att placera Second Home vid andra varuhus

och göra varuhuset organiserat och trevligt.

... Lägga mycket engagemang på sociala

medier och marknadsföring

KONKURRENTER

... Bauhaus, Byggmax, IKEA.

Målet är att även de ska känna

en vinning i Second Home.



SAMMANFATTNING 
HUR KAN VI  ÅTERANVÄNDA MATERIELLA OCH/ELLER IMMATERIELLA

VÄRDEN I  STADSOMVANDLINGSPROJEKT?

CIRKULÄR
EKONOMI

...Inneffektiv
resurshantering
... Trendigt med DIY
... Tillväxt av
småföretag med
hållbarhetsinriktning INDUSTRIELL

SYMBIOS

NYA MÖTES-
PLATSER

...Second Home är ett
second-hand varuhus
för byggmaterial
... Billigt och hållbart
... Organiserat och
attraktivt 
... Företag och
privatpersoner
... Fokus på återbruk

HÅLLBAR
KREATIVITET
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