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Klimatrapporten (IPCC): Genomgripande 
förändringar krävs för att klara klimatmålet 1,5 
grader 
IPCC, FN:s klimatpanel, har presenterat en ny stor rapport om vad vi kan göra för att begränsa 
klimatförändringarna. De internationella forskarna och utsända från alla länder är eniga om att 
vi kan stanna vid 1,5 graders global uppvärmning, om rätt åtgärder sätts in snabbt. David 
Simon, Mistra Urban Futures reflekterar kring rapporten.

Läs mer



255 deltog i göteborgskonferensen 4 oktober
– Målkonflikter ur olika perspektiv och om att förstå

255 personer deltog i göteborgskonferensen 2018 - målkonflikter ur olika perspektiv. För andra 
året i rad hölls göteborgskonferensen på Lindholmen. 255 deltagare från offentlig förvaltning, 
forskning, näringsliv och politik möttes för att tala målkonflikter kring hållbar stadsutveckling, 
sett ur olika perspektiv. Eftermiddagens temasessioner om bland annat migration, transport och 
kultur gav deltagarna möjlighet att fördjupa sig och besvara föreställningarna om olika 
målkonflikter. Anna Rosling Rönnlund, Gapminder, hjälpte oss att förstå världen som den är så 
att vi kan bygga synsätt och beslut på fakta. Ta del av presentationer och referaten!

Läs referaten här



Konferens i Kapstaden för att förverkliga 
rättvisa städer
6-7 november i Kapstaden – rättvisa, gröna och tillgängliga städer

Mistra Urban Futures arrangerar en årlig konferens i Kapstaden på temat: Realising Just Cities. 
Frågorna fokuserar i år på gemensamma internationella jämförande-projekt och hur vi 
tillsammans kan nå och ta upp problem kring gemensamma globala utmaningar i och kring 
städer. Flera forskare och föredragshållare åker från Sverige och presenterar. Det blir 
workshops, rundabordssamtal och några studiebesök. 9 jämförandeprojekt kommer att lyftas 
och vi kommer att se hur man kan ta hållbar stadsutveckling ett eller flera steg vidare. 

Läs mer om programmet (eng)



Nytt sätt att planera för attraktiva områden kring 
resecentrum
Borås är ett exempel där attraktiva stråk ska skapas för att få centrum att kännas större och 
mer enhetligt. Genom olika workshops identifierade projektet Det urbana stationssamhället - 
vägen mot ett resurssnålt resande ett antal utmaningar med att skapa attraktiva samhällen nära 
knutpunkter för resor. En sådan var buller, vilket nyligen resulterade i ett stort 
bullerforskningsprojekt. Ett annat fokusområde var Centralstationens roll för omgivningen. 

Läs mer om utfallet av våra projekt

Forskarskolan – ny 
möjlighet att delta
Hösten 2017 hölls den första kursen om 
medskapande inom Urban Futures 
Öppna Forskarskola att arbeta 

Ansökan – hur gör jag?
Vi behöver din ansökan senast 3 
december 2018.

Vem får söka? För att kunna ansöka till 
kursen måste du uppnå generella krav för 



tillsammans mellan forskning och praktik 
– Co-production in action – from practice 
to theory. Det har varit ett stort intresse 
för kursen sedan dess. Nu öppnar vi för 
antagning till vårens kurs. 

Läs mer

doktorandstudier. Om du är praktiker och 
ansöker krävs en magisterutbildning. 

Vad krävs? Sökande skall skicka in ett 
kort motivationsbrev som förklarar 
intresset för medskapande urban 
forskning. Kursen är kostnadsfri. 

Plats: Mistra Urban Futures, Läraregatan 
3, Göteborg. 
Språk: Svenska/engelska beroende på 
deltagandet. 

Ansök här

Staden ordnar ett 
fackeltåg på måndag
Måndag den 29 oktober är det 20 år 
sedan diskoteksbranden vid Backaplan 
skedde. Staden gjorde stora och snabba 
insatser i efterarbetet för anhöriga och 
idag fredag kan du ta del av olika 
föredrag och aktiviteter för att minnas. 
Läs mer på goteborg.se/kalendarium.

Läs mer 

Nationellt nätverk 
hållbar transport-
planering startas
Nätverket Social hållbarhet i 
transportplanering hade en första träff i 
mitten av oktober där över 40 deltagare 
från hela Sverige deltog. Här 
medverkade representanter från både 
akademi, offentlig verksamhet och 
näringsliv.

Läs mer



Flera aktiviteter på gång i Göteborg kring matfrågor 
och livsmedelsstrategin – arbetet går framåt
Stadslandet Göteborg och Mistra Urban Futures har under oktober månad representerat vid 
flera olika konferenser i både lokalt och regionalt och internationellt plan. Bland annat med 
Abstract/Sammanfattningen: "Dags att konkretisera arbetet med hållbar mat" och "Food and 
climate as part of public kitchens’ sustainability work".

Läs mer 

Belgiska aktionsforskare på besök i Malmö
Hur är det att samexistera i ett bostadsområde under förändring? Tre belgiska forskare arbetar 
med att ta fram ett verktyg för att kunna involvera gamla och nya invånare i områden som 
utvecklas. De besökte nyligen Malmö. Läs mer här. 

Läs mer på engelska

Mistra Urban Futures Event



Urban Lunch-time 20 
november Anmäl dig!
Vad är långsiktigt hållbara bostäder för 
seniorer?
Många seniorer bor i bostäder som inte tillgodoser deras 
behov och behöver därför flytta. Frågan är bara till vad? 
Nybyggda bostäder erbjuder ofta god fysisk tillgänglighet 
men vilka andra kvaliteter behövs för att erbjuda en 
långsiktigt hållbar boendemiljö? Seniorer är dessutom en 
heterogen grupp med skilda livsstilar som förutspås bli ännu 
mer olika i framtiden. 

Tid: Tid: 11.30-13.00 (enkel vegetarisk wrap från kl 12.20) 

Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora 
Badhusgatan 2B, Göteborg

Läs mer

20
NOV

Anmäl dig här

MELLANRUM 97: Stad och land i ett "rurbant" landskap
31 oktober: Vilka värden ser vi med stad respektive landsbygd och går de att förena? När 
städer och kommuner växer ger landskapet plats åt bebyggelse, samtidigt som odlingar och 
andra naturvärden tar mer plats i staden. Våra gäster diskuterar stadens plats i landskapet och 
landskapets plats i staden ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ort: Göteborg

Läs mer 

Årlig Mistra Urban Futures-konferens i Kapstaden
6-7 november: Realising Just Cities. 

Läs mer 



Ort: Kapstaden, Sydafrika

Urban Research: Levande bottenvåningar
28 november: SAVE THE DATE: Tema: Levande bottenvåningar. Inbjudan och anmälan 
kommer inom kort. Se detaljer kring föredraget på vår webb inom kort. 

Ort: Göteborg

MELLANRUM 98: Hus för kultur
28 november: Folkets hus, Medborgarhus, Allaktivitetshus, Kulturhus. Kärt barn har många 
namn och olika tider har betonat olika saker. Blå Stället firar 40 år och i Bergsjön pågår 
planering för ett nytt kulturhus. Vad betyder det att kulturen har ett eget hus? Hur används de 
och vem hittar dit? Claes Caldenby ger den historiska bakgrunden. Britta Netterfors berättar om 
kulturhuset Fregatten och hur de arbetar idag. Gloria Esteban som bor i Angered berättar om 
vilken betydelse Blå Stället har haft för henne. 

Ort: Göteborg

Läs mer 

Annual lecture: 
5 december: SAVE THE DATE: Jan Gehl, Gehl Architects, Mistra Urban Futures

Ort: Göteborg

Mistra Urban Futures rekommenderar

13-14 november: Social Innovation Summit Malmö

4 december: Framtid Västra Götaland. 

Fler nyheter



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


