UPPDRAG
VILKA BESPARINGAR KAN FÅS AV ATT TA TILLVARA DET MAN HAR?
VERKSAMHET
reCreate Design Company är ett företag som arbetar med att förlänga livslängden på våra saker
genom återbruk och redesign. Detta görs på flera olika sätt, bland annat genom att hjälpa företag att
ta hand om möbler och inventarier som inte ska användas längre vid till exempel en flytt till nya
lokaler. Dessa möbler matchas sedan med skolor och ideella föreningar som har behov men liten
budget för köp av inredning. De arbetar dessutom med att designa och inreda lokaler åt företag och
offentliga verksamheter med enbart återbrukade och återskapade möbler och konstverk. Resultatet
blir en kreativ miljö där organisationen sparat både pengar och miljö. Bland kunderna märks
Göteborgs stad och Göteborgs universitet. reCreate erbjuder dessutom work-shops till företag,
skolor och andra där man får lära sig att skapa med återbrukat material. Målet är att minska vår
konsumption av nya saker och ta vara på det som redan finns på ett kreativt sätt.
UPPGIFT
I till exempel förskolor finns det mycket inventarier, möbler och annat som har många år på nacken.
De slits av dagligt användande men budget för att köpa nytt är mycket liten. I dessa situationer kan en
förlängning av livslängden göra mycket för verksamheten eftersom man kan få något att fungera och
kännas användbart i många extra år. En ommålning med miljöanpassad färg kan göra stor skillnad på
en hylla för ytterkläder och göra att behovet av en ny kan skjutas på framtiden. Uppdraget innebär att
ta fram fakta på vilka besparingar det kan innebära att måla om istället för att köpa nytt. Hur mycket
pengar och material kan sparas på detta sätt? Finns det exempel på att detta gjorts och vad blev i så
fall resultatet?
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Du
vill lära dig mer om vilka effekter återbruk och redesign kan få för en verksamhet.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 10-20 timmar på
uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat
för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Om du anmäler dig ensam kommer
Miljöbron att försöka para ihop dig med en annan sökande.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja, för resor med kollektivtrafik
Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, tel. 0766 – 12 17 51

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Om du önskar
genomföra uppdraget med en vän, ange vem.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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