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Nudge-konceptet i Östra Sala Backe 
 
 
The happy nudge 
The happy nudge betyder att vi ska skapa en social hållbarhet, dvs agera hållbart genom 
instinkt och vi vill underlätta för hållbarhet, gemenskap och trivsel. 
 
Ett steg i den riktningen är att skapa naturliga sociala mötesplatser för att göra något roligt 
eller för att förenkla vardagslivet. Exempel på dessa mötesplatser är odlingslotter, lekplatser, 
cykelverkstad, bokbytarbibliotek, pingisbord, kvarterscafé, klättervägg eller trädgårdsschack. 
 
 
The bio nudge 
The bio nudge står för en ekologisk hållbarhet, att vi ska värna om vår omgivning genom att 
skapa lokala ekosystem för växter och djur. 
 
Vi har satsat stort på att skapa ett miljövänligt bostadsområde. Husen kommer att vara av 
typen passivhus och försörjas av lokalt producerad el från solceller. Tanken är att helheten 
ska utformas med en optimal biodiversitet och ekosystem. Bland annat kommer två tak att 
bestå av ängsmiljö och på gården anläggs en torrbacke med lundmiljö. Ytterligare steg i 
riktningen är att skapa holkar för fåglar och boplatser för humlor samt odlingsplatser där 
boende kan plocka sin egen basilika, dra upp morötter eller plocka ett knippe blommor. 
 
 
The green nudge 
The green nudge innebär innovation och gestaltning - att bygga smart, så individen kan hitta 
enkla rutiner i vardagen och på ett naturligt sätt uppnå sina egna mål. 
 
Vi vill främja de gröna valen! Det är viktigt att skapa ett boende där förutsättningarna för 
minskad klimatpåverkan är stor, utan att minska på trivseln. 
 
Passivhus är bland det bästa som finns ur miljösynpunkt, men för att skapa ett bekvämt, 
miljövänligt och hållbart boende måste även individen kunna hitta enkla rutiner i samma 
riktning. Därför måste vi bygga smart! Området anpassas för cyklar och ambitionen är att en 
cykelpool med eldrivna cyklar ska etableras. Bostäderna får mottagningsskåp för 
hemleveranser samt kompost och källsortering. Sharing-rum för byte av allt från böcker till 
kläder och fritidssaker samt en genomgående gestaltning som bygger på träd, fåglar och 
porlande vatten. 
 
 
 
 


