
KONCEPT CARPE DIEM 
BOENDE 

Carpe Diem Boende (CDB) erbjuder 

boende med gemenskap, hållbarhet och 

engagemang där innovativa och hållbara 

lösningar är i fokus. CDB har ett uttalat 

syfte att sätta individerna i främsta

rummet där vi bygger broar mellan 

människor genom den attraktiva 

gemensamma miljön, som kombineras 

med ett cirkulärt tänkande och integrerad 

modern teknik.



Entrén är välkomnade med loungekänsla. Här finns soffor i vardagsrumsmiljö, köksdel

med ett långt multipurposebord för enskilda/ gemensamma aktiviteter ochmåltider, 

plats för studiecirklar och föredrag. Här finns även mottagningssystem för 

hemleveranser.  



CDB är ett modernt boende med hög flexibilitet som riktar sig till individer som vill ha 

ett aktivt socialt liv, intellektuellt utbyte, kultur, service och fritidsaktiviteter. Appen är 

central för aktiviteter och möten samt integrering av Lunds akademiska liv, där tex 

forskare bjuds in till samtal eller varför inte kunna lyssna till ett examensarbete som 

sedan gemensamt diskuteras över en måltid. 



CDB:s boende skapar förutsättningar för gemenskap och framförallt en grön 

boendemiljö där kretsloppstänkandet går som en röd tråd från det egna boendet, hela 

fastigheten och till närmiljön. Bostäderna har frikostig takhöjd och generösa fönster som 

ger utblickar och gynnsamt dagsljus. Varje lägenhet, stor som liten, har generös 

balkong med odlingsmöjligheter och somliga har uteplats på ”backen”.



Kretsloppstänkandet är centralt i

boendemiljön där en grön närmiljö med 

omhändertagande av dagvatten och

möjlighet till odling i de egna

lägenheterna är en naturlig del av 

konceptet.



Bostäderna med uthyrningsdelar ger energi och skapar integration mellan
individers kultur och intressen. Platsen där park och torg möts blir en naturlig
mötesplats för ett hållbart boende. Läget I centrala Brunnshög gör att CDB 
lämpar sig extra bra med de nära kopplingar som bjuds till aktiviteter i
Brunnshög och spårvagnsförbindelse till aktiviteter i centrala Lund. Appen 
möjliggör interaktiva möten med Science Center, Brunnshögsappen, forskar-
och näringslivet I stort. Gården inbjuder närboende och besökare I Brunnshög
att ta del av CDB akvaponikanläggning och annat som växer fram med tiden. 

CDB bidrar till rörligheten på
bostadsmarknaden och tar vara på
möjligheter som platsen och mötet med 
stad och mark ger. CDB-konceptet är riktat
mot upplåtelseformerna BRF och
ägarlägenheter.



CDB-konceptet innebär gemenskap på många plan, digitala och fysiska möten

såväl som möjlighet till motion och rekreation. Här ett tentativt utegym som i

fastigheterna i Brunnshög kommer att få sällskap av solceller och odlingar på

taket.



Ett aktivt liv är en av nycklarna till ett trivsamt boende. Reservationer och bokning 

av såväl elbil som cyklar tillhandahålls via CDB-appen. Låneteket är ett naturligt 

inslag i vardagen. Fastigheten kommer även att tillhandahålla pumpstation, 

laddningsmöjligheter och självserviceutrustning



CDB-konceptet har ett uttalat mål att bryta ensamhet och främja såväl umgänge som kollektiva lösningar till gagn för miljön och de 

enskilda individerna. CDB samarbater med lokala näringslivet och arrangerar egna aktiviteter. Omvärlden kommer till dig via appen, där

deltagande bokas för geologiexkursionen, operabesöket såväl som en beställning av pizza från “Vezuvio”.



Den gröna återhämtningen som samhället nu strävar mot kräver omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. En cirkulär

ekonomi är klok, nödvändig för miljön och skapar möjligheter till nya jobb och ett hållbart företagande. CDBs mål är att bidra till ett

samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden som ersätter behovet av jungfruliga material. För CDB är

medvetenhet om hållbar konsumtion och användandet av material, produkter och tjänster en viktig drivkraft.



CDBs skapar förutsättningar för gemenskap I en grön boendemiljö där
kretsloppstänkandet går som en röd tråd från det egna boendet, genom fastigheten till 
närmiljön. CDB uppför eleganta miljöklassade byggnader och gårdar i gedigna
byggnadsmaterial med högt fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

CDB samarbetar med Ettelva arkitekter. 


