Pressmeddelande 2014-09-09

I.WE.STHLM®, ett nytt bostadskoncept för Stockholms studenter och ungdomar
Scharc Development lanserar Sveriges första studenthotellkoncept

Sveriges bostadsmarknad är i obalans på grund av ett kraftigt växande behov av lägenheter. Några av de huvudsakliga skälen är ökade inkomster, låga räntesatser och en oväntat hög befolkningstillväxt i kombination med
långsam byggnadstakt. Detta leder till ökade bostadspriser och kötider på flera år framförallt i de stora städerna
Malmö, Göteborg och Stockholm. Otillräcklig tillgång på små lägenheter påverkar i synnerhet studenter och ungdomar. Stockholm har den största studentbostadsbristen med runt 12 800 studentlägenheter för omkring 100 000
studenter. De främsta orsakerna till bristen är långa planeringsprocesser och konkurrens med den vanliga bostadsmarknaden. En konsekvens är att många studenter och ungdomar inte kan flytta hemifrån eftersom de inte kan hitta
lämpligt boende i Stockholm. Internationella studenter kämpar ännu mer för att hitta boende. Dessa osäkra boendeförhållanden behöver förbättras och kräver en varierande strategi. Genom att erbjuda ett alternativ till den vanliga
bostadsmarknaden siktar därför I.WE.STHLM® på att förbättra situationen för studenter och ungdomar.

Grund till projektet

Lösning

Målet med projektet var att hitta nya boendelösningar
för studenter och ungdomar i Stockholm. Redan en första
analys av Stockholms invecklade boendekris tyder på att
det inte kommer finnas enbart en lösning för att lösa krisen.
Enbart en varierande strategi med många olika skräddarsydda lösningar för specifika problem kommer att kunna
lösa situationen på ett tillfredsställande sätt. En följande
och mer djup analys av Stockholms studentbostadsmarknad framhävde ett av dessa specifika problem. Analysen
visade att det finns många studenter och ungdomar som
vill flytta hemifrån men som inte kan hitta lämpligt boende
i Stockholm. Gruppen med internationella studenter kämpar ännu mer för att hitta boende då de måste konkurrera med lokalbefolkningen som för det mesta har samlat ködagar till studentlägenheter och som dessutom är
bättre informerade om hur processen går till. Till råga på
allt pratar de flesta internationella studenter inte svenska.

Scharcs svar på problemet är konceptet I.WE.STHLM®
som erbjuder lösningar för ett akut behov av korttidsbostäder för studenter och ungdomar i Stockholm. Lägenheter kan, som en kontrast till Stockholms bostadsmarknad
med bedrägerier och krav på ködagar, hyras omedelbart per termin eller akademiskt år och erbjuda säkra
boendevillkor för hyresperioden. Hyran är inte bestämd
ännu och kan variera mellan 6500 kr och 7500 kr i månaden beroende på hyresperioden. Ett annat mål med
projektet är att skapa en community och på så sätt förena
människor med varandra. Därför erbjuder I.WE.STHLM®
många delade faciliteter vilket utökar de privata lägenheterna. Dessutom kommer I.WE.STHLM® att erbjuda
flera tjänster som städning, tvättservice och ett brett omfång av mat. Detta koncept kommer att kunna förvandla
väntetiden till den första permanenta lägenheten till en
händelserik upplevelse.
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Minskade planerings- och byggnadstider och ett Om Scharc Development
annorlunda val av fastigheter
I.WE.STHLM® har skapats av Scharc Development AB
En annan viktig aspekt utöver lösningen med korttidsbostäder är att minska planerings- och byggnadstiden. Varianten ”hotellbyggnad” hjälper till att minska planeringsfasen eftersom den genomsnittliga tiden för ett tillstånd är
mycket kortare vid hotellbygge om man jämför med vanliga bostadsprojekt som på grund av olika rättsliga grunder tar längre tid. En intelligent monteringsfärdig moduldesign hjälper till att minska byggnadstiden och erbjuder
en god kvalitét till ett rimligt pris. Dessutom kan hotell
byggas på fastigheter som inte passar sig för vanliga bostadsprojekt och konkurrerar därför inte heller med dem.

www.iwesthlm.com
Hemsidan www.iwesthlm.com presenterar och förklarar
konceptet studenthotell, levererar högupplösta bilder
och ger mer information i form av pressmeddelanden. För
närvarande är hemsidan enbart tillgänglig på engelska
men svenska och tyska kommer att läggas upp inom kort.

som arbetar inom området fastighetsutveckling och är en
av tre strategiska affärsenheter hos Scharc Group. Utöver
fastighetsutveckling har Scharc arbetat med över 200
arkitektprojekt mestadels inom Sverige. Scharc Building
Information Technology AB utvecklar IT-lösningar som
förbättrar Scharcs arbetsflöde genom att öka effektiviteten
och minska misstag. Mångfalden hos alla tre enheter
gör det möjligt för gruppen att täcka hela livscykeln
hos en byggnad från förslag till byggnadsprocessen
och slutligen dess nyutveckling. Scharc består av ett
ungt, internationellt och tvärvetenskapligt team med bas
i Stockholm, Berlin och London. Några av de senaste
projekten har varit Hovsjöskolan och Brunnsängskolan i
Södertälje, studentlägenheter i Lund och Stockholm, SL
tunnelbanedepån i Norsborg och Årsta kombiterminal.

För mer information, högupplösta bilder, önskemål om intervjuer eller annat intresse kan du besöka hemsidan för projektet
I.WE.STHLM® eller kontakta:
Sven Staiger, CEO
Mobil:
+46 (0)706 242443
Telefon: +46 (0)8 41021424
sven.staiger@scharc.com

Scharc Group
Telefon: +46 (0)8 41021424
Telefonvägen 30, 12626 Stockholm, Sverige
info@scharc.com www.scharc.com
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