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UPPDRAG
SOCIAL HÅLLBARHET I URBAN ODLING
VERKSAMHET
Västfront Produktion är ett litet, miljöinriktat företag som driver Kompostbutiken i Majorna. Den har
funnits sedan 1995, och fick nyss även namnet Leffe på hörnet. Där finns en snickarverkstad för
tillverkning av komposter och odlingskragar, samt en butiksdel som även har ett mindre utbud av
matvaror från små, ekologiska producenter (www.kompostbutiken.com).
Hösten 2009 tecknades ett upphandlingsavtal med det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
Det innebar att några gårdar i Majorna fick egna komposter för de boendes matavfall, och att
skötseln av komposterna hanteras professionellt av personer från Kompostbutiken. Den näringsrika
jorden från gårdarnas komposter finns att använda till de boendes egna odlingar.
Avtalet har successivt utvidgats till flera gårdar i området, och Familjebostäder tillhandahåller även
ytor och kragar till boende som vill odla på sina gårdar. Den lokala komposteringen i Majorna
omfattar våren 2017 cirka två tusen hushåll. Intresset för att använda kompostjorden till egna
odlingar har ökat markant bland de boende de senaste åren.
UPPGIFT
Västfront Produktion/Kompostbutiken vill göra lokal kompostering och kvartersnära, urban odling
tillgänglig för hela staden. För att göra det behöver de sammanställa vilka värden deras verksamhet
bidrar till. Mätbara fakta som att komposterna bidrar till bättre källsortering finns redan. Nu behöver
den sociala nyttan kartläggas. Din uppgift blir att genom intervjuer med anställda, boende och andra
intressenter kartlägga hur kvartersnära kompostering och urban odling bidrar till sociala
hållbarhetsvärden i Majorna. Om tid finns är nästa steg i arbetet att paketera de sociala värdena på
ett visuellt intressant sätt.
Förkunskaper
Uppdraget passar dig med intresse och förståelse för social hållbarhet. Kanske är du student inom
kulturgeografi, humanekologi, design eller dyl. Intresse för kommunikation och marknadsföring är
meriterande, men inte ett krav.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften.
Tiden 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
Diskuteras

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.
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Kontaktperson Miljöbron
Martin Ahrin-Larsson, tel. 0766 – 12 17 52
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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