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Greenhouse 
Augustenborg –  
ett innovativt 
spjutspetsprojekt för 
hållbart boende 
 
MKB Fastighets AB är Malmös största 
bostadsbolag. Bolaget verkar för en 
hållbar och tät stadsutveckling. I sin 
dagliga förvaltning möter bolaget fler och 
fler kunder som efterfrågar möjligheten 
att leva hållbart. Det rör sig om allt från 
önskemål om att kunna odla sina egna 
grönsaker till källsortering och hur man 
kan leva mer resurssnålt med bibehållen 
kvalitet.  
 
Greenhouse Augstenborg är ett 
spjutspetsprojekt för hållbart boende.  
Ett boende som ska vara innovativt inom 
energi, miljöteknik, odling, livsstilsfrågor och social gemenskap. Projektet möjliggör att 
hushåll kan stanna i staden och samtidigt leva ”grönt”. MKB vill erbjuda de boende lösningar 
som enkelt ger insikt i det man kan påverka själv, exempelvis varmvatten, el, avfall och 
transporter. Materialval ska vara långsiktigt riktiga vad gäller både hållbarhet och tillverkning.  
 
Ekostaden Augustenborg 
Projektet är en fortsättning på Ekostaden Augustenborg. Området som byggdes 1948-52 är 
idag internationellt känt för arbetet med hållbar stadsutveckling. Här spelar redan olika sorters 
miljöteknik en central roll, exempelvis nya system för dagvattenhantering, gröna tak och 
avfall. Idag är Ekostaden MKB:s ”kuvös” för nya miljösatsningar. När de har testats och 
förfinats i praktiskt bruk i området, kan de föras ut och användas i andra bostadsområden och 
i kommande nyproduktion.  
 
Tanken med Greenhouse är att komplettera den existerande bebyggelsen med ett nytt stadsrum, 
en ny byggnad som tillför helt nya kvaliteter till området. Byggnaden ska utöver bostäder 
innehålla såväl verksamheter som service. Greenhouse ska bli 13 till15 våningar högt med 30 
till 50 lägenheter. Placeringen blir mitt i området där det idag finns en byggnad som användes 
som tvätteri på 1950-talet och senare förråd. MKB ser gärna en hubb för innovativa 
hållbarhetsexperiment i den gamla byggnaden. MKB vill skapa en miljö som lockar till modern 
livsstil med umgänge, kultur, rekreation och hälsa. 
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Hållbart boende 
Greenhouse är ett led i att skapa en långsiktig resurshushållning, att minska olika slöserier i 
både byggprocessen och boendet. Genom att anlägga ett helhetsperspektiv säkerställs att 
byggnaden uppfyller såväl högt ställda miljökrav som långsiktiga ekonomiska krav. Det 
innebär att genom hela processen ska ett strukturerat arbete ske för att säkerställa hög slutlig 
miljöprestanda. 
 
Ett antal byggtekniska och klimatsmarta lösningar kommer att implementeras för att 
säkerställa låg energianvändning, sund innemiljö och att miljövänliga byggnadsmaterial 
används. Åtgärder och system som möjliggör för kunderna att leva energisnålt och 
miljöanpassat kompletterar produktvalen.  
 
De planerade åtgärderna kommer att genomföras med en stor lyhördhet för vad de som idag 
bor och verkar i området har för behov och viljor. Den grundläggande idén med Greenhouse 
bygger på samverkan med de boende och intressenter för hållbart boende. Därför kommer 
byggnaden att utformas och produceras i nära dialog med dessa.  
 
 
Kontaktpersoner hos MKB 
Susanne Rikardsson    Stadsutveckling 040-31 34 60 
Hans Persson   Detaljplan/Bygg 040-31 33 47 
Mats O Nilsson  Förvaltning  040-31 35 42 
Hampus Trellid   Forskning/Högskola 040-31 33 75 
Åse Dannestam  Ekostaden  040-31 33 39 
Margaretha Söderström Kommunikation 040-31 33 55 
 
 
Partners:          JAENECKE Arkitekter AB 
            Kenji Miyazu 
 
 
 
 
 
 
 
 


