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HiQ BAKOM VÄRLDENS FÖRSTA UPPKOPPLADE
VERKTYGSBOD
Ny teknik föder nya beteenden. Den 1 maj har Husqvarna Battery Box premiär, världens första
uppkopplade verktygsbod. HiQ har byggt mobilappen och systemet som knyter ihop tekniken.

Den uppkopplade verktygsboden är 24 kvadratmeter stort och innehåller 30 nyservade premiumredskap. Husägarna sköter allt från bokning och betalning till öppning av låset på boden helt digitalt.
– Vi har en viktig del i projektet, där vi byggt appen och systemen som behövs för att hålla ihop allt.
Vår framgång i projektet grundar sig i att vi verkar i gränslandet mellan teknik, människa och affär
och har förmågan att skapa smarta lösningar som gör livet enklare för människor, säger Patrik
Sahlsten, affärsutvecklingschef på HiQ i Göteborg.
Digitaliseringen förändrar ju världen och människorna i snabb takt. Tekniken ändrar sättet vi tänker,
lever, konsumerar och umgås. Med den kommer också nya möjligheter, nya sätt att tänka och nya
lösningar för att förenkla vardagen. Begrepp som miljömedvetenhet, hållbarhet, delningsekonomi och
mobilitet förändrar vår syn på att konsumera och äga saker. Därför ligger detta projekt rätt i tiden,
möjligheten att kunna pay-per-use-hyra el-drivna redskap underlättar inte bara för individen – det är
också en stor vinst för miljön och den värld vi vill lämna efter oss.
– Jag är stolt och glad över att jobba tillsammans med en innovativ aktör som Husqvarna med att
förenkla och förbättra människors liv. Projektet är ytterligare ett bevis på att delningsekonomin är här
för att stanna. Vi har förmågan att ta smarta idéer som Husqvarna Battery Box hela vägen från idé till
lansering, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.
Husqvarna Battery Box är resultatet av ett samarbete mellan Husqvarna, HiQ, Telenor Connexion,
Flex och Zuora.
– Bilar och hem är redan en etablerad del av delningsekonomin. Att dela produkter som man bara
behöver ibland, som en häcksax, ligger i tiden för många villaägare. Husqvarna Battery Box är ett bra
exempel på vårt intresse för att utveckla nya innovativa och hållbara lösningar som är bra både
för omvärlden och våra återförsäljare, säger Pavel Hajman, President, Husqvarna divisionen.
Den första Husqvarna Battery Box står vid Bromma Blocks i Stockholm.
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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och
kommunikation. Vi är en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en
digitaliserad värld. HiQ har närmare 1 600 specialister och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995
och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se

