Vad hände sen? Årsrapporter. Gemensam satsning Chalmers och Göteborgs universitet. Nytt om samkunskapande.

Nyhetsbrev Februari 2019
Vidarebefordra

Webbversion

Hur vi bygger staden motverkar orättvisor
Stadsbyggnad kan bidra till en ökad social hållbarhet i Göteborg. Det visar analyser gjorda
inom Mistra Urban Futures-projektet Dela[d] stad och som haft direkt effekt i Bergsjön.
– Vi har utvecklat kunskaper om hur stadsbyggnad kan motverka social ohälsa och orättvisor
av olika slag, säger Mari Tastare, planchef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

Läs mer om Bergsjön

Chalmers och Göteborgs universitet i gemensam satsning

Chalmers och Göteborgs universitet satsar
gemensamt på Mistra Urban Futures
Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att tillsammans fortsätta utveckla
forskningsområdet hållbar stadsutveckling och blir värdar för Mistra Urban Futures. Både Mistra
Urban Futures Göteborgsplattform och det internationella sekretariatet ska organiseras inom
Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, i en gemensam satsning på hållbar utveckling.

Läs mer

Ny tillförordnad plattformsledare i Göteborg
Margareta Forsberg, ledare för Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures lämnar den 28 februari
centrumet för en ny tjänst som chef för Göteborgsregionen FoU (Forskning och Utveckling) i Väst.
Elma Durakovic, idag samordnare, tar över som tillförordnad ledare.

Läs mer

Ny rapport: Verktyg och metoder för samkunskapande

Verktyg för gemensam kunskapsproduktion
Hur kan vi tillsammans verka för mer rättvisa och hållbara städer? I en ny rapport från Mistra
Urban Futures plattform i Göteborg lyfts metoder för ett gemensamt lärande och
kunskapsutbyte ett – samkunskapande – mellan forskning och praktik. Rapporten har tagits
fram av Kerstin Hemström, forskare och projektledare. Syftet är att sprida kunskap om hur

samverkan kan gå till. För att inspirera till nya sätt för forskare och praktiker att tillsammans
verka för hållbar stadsutveckling.

Läs mer i handboken

Göteborgsregionens årsrapport och vårt samarbete

Göteborgsregionen
bidrar i mötet mellan
forskning och
praktik
– Årsrapport från Göteborgsregionens

- Att GR deltar i ett forsknings- och

Sandra förverkligar
de globala målen

kunskapscentrum som bidrar till en hållbar

I Göteborgsregionens, GR:s rapport, lyfts

stadsutveckling är av stort värde för våra

arbetet med de globala målen - de 17

kommuner, säger Helena Söderbäck,

hållbarhetsmålen. Mistra Urban Futures

förbundsdirektör Göteborgsregionen.

forskare Sandra Valencia samverkar med

kommunalförbund

städer i världen för att förverkliga målen.
Sandra Valencia är intervjuad i GR:s
Läs mer och ta del av GR:s Årsrpport

Läs mer

rapport.

Läs intervjun med Sandra

Mistra Urban Futures årsrapport 2018 snart klar

Odlingsbar yta eller bostäder?
Philippi Horticultural Area i Kapstaden
– ett avsnitt i Mistra Urban Futures kommande årsrapport 2018
Redan nu kan du läsa på om Philippi Horticurtural Area i Kapstaden, ett omtvistat område. Ska
man fortsätta att odla på denna yta eller behöver det byggas bostäder för framtiden? Artikeln
presenteras på engelska.

Läs mer

Nyheter i korthet

Stärka människors
livskvalitet – SIGURD
SIGURD är ett nystartat projekt som syftar
till att skapa kunskaper och arbetssätt
kring värdeberäkning i
stadsbyggnadsprocesser samt om hur
dessa kan samspela med styrprocesser
och exploateringskalkyler. Målet är att
skapa förutsättningar för mer välgrundade
beslut och för att motivera förebyggande
satsningar som stärker människors
livskvalitet och förbättra miljön.

Tysk
parlamentsledamot
på besök i Göteborg
Klaus Mindrup,SPD, politiker från Berlin och
medlem av tyska parlamentet, besökte
Mistra Urban Futures i slutet av februari.
Mindrup är engagerad i bostads- energioch klimatfrågor och ville veta mer hur
Mistra Urban Futures arbetar med de
globala hållbarhetsmålen, som exempel.
Samtalen berörde bostadsfrågor,
klimatfrågor och livscykelanalyser. Klaus

Läs mer

Mindrup reste runt i Norden. Han besökte
även Stockholm och Oslo.

Erfarenhets- och
lärandeseminarium i
Malmö 6 mars
Erfarenhets- och lärandeseminarium om
områdesutveckling, Malmö, 6 mars. I
Malmö pågår många varianter av lokalt
områdesutvecklingsarbete, spritt över olika

Skandinaviska städer i
workshop kring grönt
skifte
I februari hölls en workshop i Göteborg
kring att samverka och samkunskapa för
ett grönt skifte. Städer ska minska
koldioxid-utsläppen och bli mer
energieffektiva. Projektet GreenGov
handlar bland annat om hur offentliga
ledare tar sig an utmaningarna och att
samarbeta städer emellan.
Representanter från Oslo, Göteborg och
Köpenhamn deltar.

delar av staden. Ansatser och metoder
skiljer sig från plats till annan. Jämförande
erfarenheter, samt vilka motiv som ligger till
grund för att välja vissa arbetsformer
framför andra, kommer att diskuteras och
undersökas vid det evenemanget som
arrangeras av Mistra Urban Futures panel
för hållbar områdesutveckling ihop med
Malmö universitet, Lunds universitet,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och
Malmö stad. Som värd står Malmö
innovationsarena tillsammans med
Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU).
Anmälan är stängd.

För frågor om seminariet kontakta

Läs mer

nina.vogel@slu.se.

Våra senaste publikationer

Verktyg för gemensam kunksapsproduktion (2019)
Hållbar Platsutveckling - en kunskapsöversikt
Tillsyn av bostadsmiljöer - ett verktyg för stads- och områdesutveckling?
Context adapted urban planning for rapid transitioning of personal mobility towards
Sustainability Conclusion: where next for cultural intermediation?
Governing the creative city: the practice, value and effectiveness of cultural
intermediation
Towards cultural ecologies: why urban cultural policy must embrace multiple
Se fler publikationer på vår webb

Mistra Urban Futures Event

5 mars: Urban Lecture - Bringing the City of Gothenburg and Nelson Mandela Bay into
collaboration around sustainable, just and accessible cities
Läs mer
Where: Läraregatan 3, Mistra Urban Futures Foajé, Göteborg

2 april: Levande, trygga platser - BID - en kunskapskonferens.
Ort: Världskulturmuseet, Göteborg
Läs mer på vår webb

10 april: Urban Lunch-time: Accessible Cities. SAVE THE DATE
Mer info kommer.
Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

15 maj : Hållbara bostäder för seniorer
Slutkonferens för projekt DIABAHS - Dialog Bygg hållbart för seniorer.
Mer info kommer.
Ort: Göteborg
Arrangörer: Chalmers & Göteborgsregionen

23 maj : Urban Lunch-time: Medborgardeltagandets effekter SAVE THE DATE
Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

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

10-13 september: International Transdisciplinarity TD-Conference
Ort: Göteborg, Sverige
Läs mer och anmäl ditt bidrag (Abstract) senast den 24 mars
För forskare och praktiker.

18-19 september: Socialt byggande och modernt självbyggeri – konferens om socialt
byggande och modernt självbyggeri
Ort: Göteborg
Läs mer

Mistra Urban Futures rekommenderar

7 mars: Bostadskonferens

Ort: Trollhättan
Läs mer
Arrangör: Länsstyrelsen

15 mars: Klimatforum
Ort: Clarion Hotel Sign, Stockholm
Läs mer
Arrangör: Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

19 mars: Arkitekturgalan
Ort:Kulturhuset, Stockholm
Läs mer
Arrangör: Sveriges Arkitekter

30 mars: Rethinking Higher Education
Ort: Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Läs mer
Arrangörer: KTH, Chalmers, Göteborgs Universitet, Kungliga vetenskapsakademien

1-12 april: Vetenskapsfestivalen
Ort: Göteborg
Läs mer
Arrangörer: Göteborgs stad, Riksbankens Jubileumsfond, Göteborg & Co, Göteborgs
Universitet, Chalmers, Vetenskapsrådet

14 juni: Konflikthantering i stadsplanering. Vilken roll har kunskapsintegrering?
Fallstudier Frihamnen/Älvstaden, Västlänken, och planering av temporära bostäder för
nyanlända i Göteborg.
Ort: Göteborg
Kontakt: hannah.saldert@gu.se
Läs mer

Arrangör: Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet.

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

