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Pressinbjudan Almedalen 
TID: TISDAG DEN 30/6 KL. 12 

PLATS: LÄNSSTYRELSENS TRÄDGÅRD, KORSGATAN 4, VISBY 

 

Titta in i svenskutvecklade Better Shelter - bostaden 

som ger flyktingar ett värdigare liv 

 

På tisdag den 30 juni visas nödbostaden Better Shelter publikt för första gången i Sverige. 

Hör VD Anders Rexare Thulin och initiativtagaren Johan Karlsson berätta den fantastiska 

historien om hur ett designprojekt i Hällefors utan budget resulterade i bostäder i platta 

paket, utvecklade med stöd från IKEA Foundation. 

 

Better Shelter ger ökat skydd och integritet åt familjer som lever under svåra 

omständigheter i flyktingläger. De används för tillfället som bostäder i Irak och Etiopien 

och för primär hälsovård i det jordbävningsdrabbade Nepal. Better Shelter är ett tillfälligt 

hem med väggar och tak och en dörr som man kan låsa. Här kan man stå upprätt 

inomhus och tack vare den solcellsdrivna lampan umgås eller läsa läxor även när mörkret 

lagt sig.   

Idag är 60 miljoner människor i världen på flykt. Utav dessa bor flera miljoner i 

flyktingläger. Här lever många i flera år, i vissa fall i generationer, med mycket begränsade 

möjligheter att påverka sin livssituation. Hur kan vi göra vardagen för människor på flykt 

mer praktisk, mer dräglig och mer värdig? Det var frågor som Johan Karlsson för flera år 

sedan började fundera på. På tisdag visas resultatet av det fleråriga 

innovationssamarbetet mellan Better Shelter, IKEA Foundation och UNHCR i Visby. 

UNHCR har beställt 10 000 enheter av bostaden som bygger på Johan Karlssons idé och 

som delvis produceras i Sverige. Ett Better Shelter levereras i två platta paket, är cirka 17 

kvadratmeter stor och kan uppföras på några timmar utan särskilda verktyg. 

På Korsgatan 4, Visby, står från tisdag ett Better Shelter monterat. Better Shelters VD 

Anders Rexare Thulin och Johan Karlsson finns på plats för intervjuer på tisdag kl. 12.  

För frågor, vänligen kontakta Märta Terne, Kommunikationsansvarig på Better Shelter: 

marta.terne@bettershelter.org, +46 702 99 18 80. Mer information och pressbilder finns 

på http://www.bettershelter.org. 

Better Shelter är resultatet av 5 års forskning och utveckling av Better Shelters ingenjörer och designers, i samarbete med 

boende i flyktingläger och Better Shelters partner IKEA Foundation samt med FN:s flyktingorgan, UNHCR. Tidigare i år 

påbörjades fullskalig produktion. Nyligen levererades 50 bostäder till Gorkha-distriktet i Nepal, och i sommar byggs fler 

tillsammans med UNHCR i Irak. Better Shelter är ett socialt företag vars syfte är att göra långsiktig skillnad. Varje krona 

genererad i vinst återinvesteras i företaget eller går in i Better Shelters ägare, den icke-vinstdrivande stiftelsen Housing for 

All Foundation. Housing for All Foundation grundades av Ikea Foundation. Tidigare i år signerade UNHCR ett ramavtal på 30 

000 Better Shelter-bostäder för användning världen över. 
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