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Trendspotting 



Trendspotting 



Trendspotting 



 
Fra ejerskab til deleøkonomi 

EJERSKAB  ⇢  ADGANG TIL 



Ejerskab  ⇢  Adgang til … 



     
Feriebolig 
Plæneklipper 
Motorcykel 
 

Ejerskab  ⇢  Adgang til … 



”BARE AT BO” ⇢ OPLEVELSE 
 
Boligen går fra at være en 
opbevaringskasse til et personligt 
tilpasset frirum 



År 1947 – Afd. 1 – Himmerlandsgade m.fl. 

  



År 2012 – Afd. 63 – Henius House 

  



Afd. 16 – Magisterparken – Før  

  



Afd. 16 – Magisterparken – Nu  

  



  



  



MIG ⇢ FORPLIGTIGENDE FÆLLESSKAB 

 
Tager ansvar for fællesskabet 



Mig – forpligtigende fællesskab 



Mig – forpligtigende fællesskab 



GAMMEL ⇢ SENIOR 

Flere ældre, som ikke føler sig gamle ! 



 
 
Prognose – i 2025 vil der være dobbelt så mange borgere over 80 år som i 
dag 
 

Hård trend – højere levalder 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjv-b2I2bLSAhXMKiwKHXK4AGEQjRwIBg&url=http://www.dst.dk/nyt/19038&bvm=bv.148073327,d.bGg&psig=AFQjCNE6cG8sne75tfr2v9klw3Kx-OXv-Q&ust=1488368011231217&cad=rjt




Der bliver brug for almene boliger…  

  

Kilde: Boligøkonomisk Videncenter 

http://www.bvc.dk/faglige-udgivelser/Pages/Fremskrivning-af-den-danske-boligeftersp%C3%B8rgsel.aspx






 



VELKENDT ⇢ SMART 

Digitale løsninger vinder større indpas 



Mere plads på skrivebordet…  

  








Bookning af festlokaler og gæsteboliger via vaskeribrik 
Præsentation af boligudbud via hjemmeside 
Indmeldelse via hjemmeside  
Bestilling af service via QR - kode /Docospot 

 
Hækkeklipning og grøn pleje 
Øget kildesortering af affald 
Mollokker  
 
 

SERVICERING ⇢ SELVBETJENING 

  



Apps overtager en række funktioner 
 
Overtager funktionen af vaskebrikken 
Overtager funktionen af nøglen 
 
Dette medfører øget selvbetjening 

SERVICERING ⇢ SELVBETJENING 

  



MULIGHEDER ? 

  

MANUEL ⇢ DIGITAL/AUTOMATISK 

Fra printning af beboerinfo til  
digitale infotavler og apps.  
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Hvor skal vi hen, du? 


	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	Dias nummer 11
	Dias nummer 12
	Dias nummer 13
	Dias nummer 14
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Dias nummer 23
	Dias nummer 24
	Dias nummer 25
	Dias nummer 26
	Dias nummer 27
	Dias nummer 28
	Dias nummer 29
	Dias nummer 30
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Dias nummer 34
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37

