
Välkommen till Framtidsgränd! 

Nu tar vi Framtidslägenheten vidare och hälsar dig välkommen till Framtidsgränd. På 

Allmogeplatsen 25-29, på Vallby i Västerås, bygger vi om ett av våra hus med 19 lägenheter. 

Här skapar vi bostäder för morgondagens behov och med fokus på klokare 

energianvändning. 

Om projektet 

De som bor i Framtidsgränd kommer under de första två åren att vara med i ett projekt som 

handlar om hur de genom sitt beteende kan använda energi smartare. Det innebär att de 

boende kommer att kunna se hur mycket energi de förbrukar och få tips och råd kring hur de 

kan minska användandet. Forskare knyts till projektet och de som bor i Framtidsgränd 

kommer att bli intervjuade vid ett par tillfällen under projekttiden. I Framtidsgränd kan de 

boende vara med och göra skillnad. Och samtidigt bo riktigt modernt. 

Lägenheterna 

Vi har gjort en del extra i lägenheterna i Framtidsgränd för att motsvara morgondagens 

behov. Med smarta lösningar som borta/hemma knapp, möjlighet att styra eluttag, 

porttelefon med kamera och elektroniskt låssystem är boendet i Framtidsgränd både hållbart 

och bekvämt. Solceller på balkongräcket bidrar till lägenhetens energiförsörjning. 

I Framtidsgränd får också de boende tillgång till en digital mötesplats bara för grannar i 

huset, GrannNet. Kika gärna in på vår demo av GrannNet. Här kan de chatta med grannarna, 

dela med sig av foton och recept eller använda anslagstavlan för att till exempel sälja eller ge 

saker som inte längre behövs. 

Lägenheterna förses med nya moderna kök med induktionshäll, energisnåla vitvaror och bra 

utrymme för att källsortera. Det finns såväl infälld som fast belysning i lägenheten. Fast 

installerad belysning har efterfrågats, och med den nya LED-tekniken blir det nu möjligt 

även ur ett förvaltarperspektiv. Badrummen är monterade med lean-tänk; anpassat och klart i 

platta paket och med hållbara material. I alla lägenheter finns egen tvättmaskin, torktumlare 

och diskmaskin. 

Ett samarbetsprojekt 

Framtidsgränd är ett samarbete mellan Mimer och Mälarenergi. Det betyder att du får ett 

elabonnemang där din elförbrukning mäts och debiteras timme för timme. Om du är smart 

och använder mindre el när den är dyr och istället använder lite mer när den är billig kan du 

spara både pengar och vår miljö. Till varje lägenhet finns också solceller som producerar el 

som du kan använda själv, eller om du inte har behov av den just när solen lyser som 

mest, kan du ”låna ut” den till Mälarenergi och få tillbaka den vid ett annat tillfälle. 

Mälarenergi mäter också och debiterar varmvattenförbrukningen i varje lägenhet. Du betalar 

bara för det du själv förbrukar. Mälarenergi svarar också för stadsnätet som här tagit ett steg 

vidare till det vi kallar ”Välfärdsbredband”, vilket möjliggör för alla att komma ut på Internet 

och nå olika samhällstjänster utan att ha ett eget internetabonnemang. 
 

 


