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Kapstaden: Förverkliga rättvisa, gröna
och tillgängliga städer
I början av november hölls Mistra Urban Futures årliga konferens i Kapstaden, Sydafrika.
Närmare 200 delegater från elva länder och fem kontinenter samlades för att lära av varandra,
nätverka och nå framåt i ambitionen att förverkliga rättvisa, gröna och tillgängliga städer
(Realise Just Cities). Viktiga steg togs under mötesdagarna för de internationella projekten.

Läs mer om konferensen (eng)

Konkretisera klimatavtal i Katowice, Polen

Blogg: Länder måste enas kring minskade
koldioxidutsläpp. Möte i Katowice, Polen
Under veckan som gått behövde världens ledare enas om HUR Parisavtalet ska implementeras
och förverkligas med minskade koldioxidutstläpp. Ett av de viktigaste mötena har under de
senaste veckorna hållits i Katowice, Polen. Det är FN:s 24:e konferens för att få klimatavtal att
förverkligas. Meningen är att konkretisera de mål som formulerades år 2015 i Parisavtalet.

Läs mer (eng)

Göteborgskonferensen 2018

Se filmklipp från Göteborgskonferensen 2018
– Målkonflikter ur olika perspektiv och om att förstå, officiella filmklipp
För andra året i rad hölls Mistra Urban Futures Göteborgskonferens. Denna gång på
Lindholmen. 255 deltagare från offentlig förvaltning, forskning, näringsliv och politik möttes för
att tala om målkonflikter kring hållbar stadsutveckling ur olika perspektiv. Temasessioner om
bland annat migration, transport och kultur gav deltagarna möjlighet att fördjupa sig och bemöta
föreställningarna om målkonflikter. Anna Rosling Rönnlund, Gapminder, hjälpte oss att förstå
världen som den är så att vi kan bygga synsätt och ta beslut baserade på fakta. Ta del av
presentationer, referat och filmklipp på vår webbsida.

Läs referaten och se filmklipp

Ordföranden i konsortierådet lämnar över till Länsstyrelsen

Hallå där...
Efter ett år som ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd lämnar nu Mattias Goksör,
prorektor vid Göteborgs Universitet, över stafettpinnen till Mikael Cullberg, chef för
länsledningens kansli, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Hallå där Mattias Goksör och Mikael Cullberg. Hur ser ni på året som gått och närmaste framtiden?

Läs intervjuerna med Goksör och Cullberg

Forskningsbaserat spel lyfter klimatfrågan i Göteborg
En forskningsrapport om klimat- och konsumtionsberäkningar har både satt avtryck på
Göteborgs stads klimatarbete och nått ut till regionens ungdomar genom spelet Future
Happiness Challenge. Målet med spelet är just att barn och ungdomar ska få upp ögonen för
klimatutmaningarna. Bilden: Johan Franzén, på GR Utbildning hjälper elever att testa spelet.

Läs mer

Utforska turismens
roll i multikulturella
samhällen
Formas har beviljat 15,5 miljoner för
forskning inom hållbar turism och

Sayaka Osanami Törngren vid MiM och

Forskarskolan – ny
möjlighet att delta under
våren 2019

Globala politiska studier. Eva Maria

2017 hölls den första kursen om

Jernsand (företagsekonomi) och Helena

medskapande inom Urban Futures Öppna

Kraff (design), vid Göteborgs universitet,

Forskarskola. "Att arbeta tillsammans

har beviljats medel för 50% forskning

mellan forskning och praktik – Co-

vardera under fyra år (2019-2022). Lillian

production in action – from practice to

Omondi från Maseno university och Mistra

theory". Vi har förlängt ansökningstiden.

Urban Futures plattform i Kisumu ingår som

Sök senast den 13 januari 2019.

besöksnäring till projektet Turismens roll i
multikulturella samhällen. Medlen förvaltas
av Malmö universitet och projektledare är

gästforskare och Henrietta Palmer, vid
Chalmers och Mistra Urban Futures,
involveras i projektet för att bidra med stöd

Läs mer

kring transdiciplinär forskning och
kopplingen mellan migration och
stadsplanering.
Läs mer

Glimtar från året som gått

Årets Annual Lecture: Arkitekten Jan Gehl om
levande städer – människan i centrum
Arkitekten Jan Gehl, grundare av Gehl Architects, har skrivit många böcker. Bland andra har
"Byer for mennesker", där hans mission är att nå ut med utvecklingen av städer under de
senaste 40 åren, översatts till en mängd olika språk och Städer ska vara attraktiva för
människor att leva och bo i. Jan Gehl bjöds in av Mistra Urban Futures att föreläsa på
Chalmers den 5 december. Platserna var fyllda till sista bänkrad. Boksignering följde efter
föredraget. Ta del av artikel och det filmade föredraget.

Läs mer och ta del av föreläsningen (videoklipp)

Vad hände sen? Läs resultat av projekt
Vad hände sen? Mistra Urban Futures vill göra verklig skillnad för våra städer och de
människor som bor där! Därför är vi nyfikna på vad som hände sen, efter att projekten
avslutats. Gjorde de någon skillnad? Lever resultaten kvar? Här hittar du åtta berättelser om

hur resultat från projekten i Göteborg gjort nytta – både i Göteborg men också regionalt och
nationellt!

Läs mer om utfallet av våra projekt

Verktyg för
klimatsmart semester
Handbok kring urban
grönska och
ekosystemtjänster

En av de största utmaningarna med

Forskningsprojektet "Värdering av

80% inom några decennier. Det

ekosystemtjänster av urban grönska" har

behöver dock inte betyda att vi ska

genomförts med syftet att kartlägga,

sluta resa. Vi vill informera om hur

synliggöra och värdera den urbana

man kan färdas, bo och turista med

grönskan. Inom ett forskningsprojekt

låg klimatpåverkan. På

studerades bland annat hur

klimatsmartsemester.se kan du därför

ekosystemtjänsterna klimatreglering,

räkna ut hur stor påverkan din

förbättrad luftkvalitet, dagvattenhantering,

semester har på klimatet och

bullerdämpning, rekreation och

samtidigt få många med hållbara

välbefinnande kan bedömas och

semestertips.

det ökande resandet är
klimatutsläppen från flyg. För att vi ska
klara våra klimatmål behöver vi
svenskar minska våra utsläpp med

värderas.

Läs mer
Läs mer

Mistra Urban Futures Event
30 januari:

MELLANRUM 99: Bostadsbyggande i en marknadsstyrd tid
Mer info kommer.
Ort: Stadsmuseet, Göteborg

19 februari: SAVE THE DATE
Urban Lunch-time: Hållbar platsutveckling
Inbjudan och anmälan kommer inom kort. Se detaljer kring föredraget på vår webb i januari.
Ort: Vasa C, Chalmers, Göteborg

27 februari: SAVE THE DATE
MELLANRUM 100: Våra drömmars stad! Kom och fira det hundrade tillfället.
Mer info kommer.
Ort: Stadsmuseet, Göteborg

Vårens Urban Lunch-time: SAVE THE DATE
Mars: Mer info kommer
10/4: Accessible Cities
23/5: Medborgardeltagandets effekter
Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

28 maj:
Hur kan co-creation bidra till förverkligandet av Agenda 2030 och en social-ekologiskt
hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen?
Ort: Stockholm
Läs mer

Mistra Urban Futures rekommenderar

24 januari 2019: Att bygga stad för ungas aktiviteter

Läs mer
Ort: Stockholm

15 februari 2019: Tryggare kan ingen vara
Läs mer
Ort: Stockholm

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som
genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa,
gröna och tillgängliga staden.
www.mistraurbanfutures.org
Vill du inte längre ha utskick från Mistra Urban Futures, klicka här

