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Utmaning
Syfte:
Sege Park ska utvecklas till att bli Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling med
hjälp av delningsekonomi och samverkan. Delningstjänsterna som utvecklas ska leda till
minskad energi- och klimatpåverkan och bidra till en socialt hållbar stadsutveckling. Fokus
ligger på utveckling av smarta delningstjänster, t ex för verktyg, leksaker, bilar och cyklar.
Smartare planering av system och fastigheter ska minska kostnaderna för boendet, och
genom att dela ytor, ägodelar, tid och andra resurser kan de boende få lägre levnadskostnader.
Genomförande
Det här ska miljöförvaltningen göra:
Sege Park i Malmö är en av fyra nationella testbäddar för utveckling av delningsekonomiska
lösningar. Miljöförvaltningen har uppdraget att processleda arbetet inom Malmö stad samt
med byggherrar och systemägare, fram till 2021. En testbädd är en försöksplats där olika
aktörer eller partners tillsammans utvecklar, testar och utvärderar hållbara lösningar. För att
de boende i Sege Park ska kunna få bra, varierade tjänster som de kan dela med varandra
måste byggherrarna samarbeta.
Förväntad effekt
Så här är projektet till nytta för Malmö och Malmöborna:
Projektet ska leda till lägre boende- och levnadskostnader för de som bor i Sege Park genom
att de använder smarta delningstjänster som gör att de behöver konsumera och äga mindre.
De minskar samtidigt sin energi- och klimatpåverkan genom att bo i smart planerade
fastigheter. För Malmö leder projektet till större erfarenhet och kunskap kring
delningsekonomi. Projektet bidrar till en hållbar utveckling i Malmö vad gäller miljö, ekonomi
och sociala frågor. Testbädden ger Malmö stor internationell uppmärksamhet.
Sammanfattning
Att kunna bibehålla en hög levnadsstandard, utan att tära på planetens resurser och utan att
det kräver stora privatekonomiska muskler, är en viktig framtidsfråga. I Sege Park testar vi
om gemensamt ägande av ytor inne och ute, hushållsartiklar, fordon och kunskaper mellan
boende i ett helt stadsområde kan vara en del av lösningen.
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