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• Plattformar: Göteborg, Kisumu, 
Kapstaden, Manchester 

• Startade 2010 

• Finansiärer: stiftelsen Mistra, 
Göteborgskonsortiet, SIDA och lokala 
partner 

• 80 Mkr årlig omsättning 

• 40 projekt 

• 400 publikationer 

• www.mistraurbanfutures.com 

Mistra Urban 
Futures 

http://www.mistraurbanfutures.com
http://www.mistraurbanfutures.com


To add a new image in 
placeholder: 

 

1.Remove example 

image. 

2.Click to add picture. 

3. Use crop tool to 

choose part of image to 

show. 

4. Place picture behind 

street grid. 

Vision: Hållbar stadsutveckling med rättvisa, gröna 
och tillgängliga städer 

 

Uppdrag: Att gemensamt utveckla och använda 
kunskap för att främja omställningen till hållbara 
städer på lokal och global nivå. 

Vision och uppdrag 
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RÄTTVISA – Säkerställa jämlikhet, social delaktighet 
och allas tillgång till gemensamma nyttigheter. 

GRÖNA – Hållbart förvalta och hantera knappa 
resurser, stadsmiljöer, ekosystem och 
klimatförändringar. 

TILLGÄNGLIGA – Främja en effektiv och rättvis tillgång 
till städernas kvaliteter, möjligheter och tjänster. 

”Rättvisa, gröna och 
tillgängliga” 
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image. 
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Urban Research – syfte Ev byt bild 
tilll Kisumu 
bild 

• Fördjupa kunskaperna 

• Inte bara goda exempel 

• Forsknings- och 

tjänstemannaperspektiv 

• Komma vidare 

• Koppling mellan forskning 

och praktik 

• Öppna upp för diskussion 

• Vägen framåt 

• Nya kontakter 
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2. Click to add picture. 

3.  Use crop tool to 
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• Hur planeras ett stadsnära landskap utifrån 

de utmaningar och den omställning 

samhället står inför? 

•  Hur ser en planering ut som utgår från 

landskapets värden och samtidigt ger 

möjlighet till nya näringar?  

• Hur kan vi dra nytta av den stora mängden 

människor med erfarenheter från jordens 

alla hörn när vi planerar för framtiden? 

Stads- och 

landsbygdsutveckling 

för en hållbar framtid 


