UPPDRAG
Hur upplever besökande och verksamhetsutövare satsningar på hållbar
mobilitet?
VERKSAMHET
Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma
Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Bolaget arbetar långsiktigt
enligt Vision Älvstadens strategier med att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan
där man ska medverka till att området runt Göta älv fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser
och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.
Älvstranden Utveckling AB följer den av kommunfullmäktige antagna visionen och strategierna för
Älvstaden. I förverkligandet av visionen är de en viktig aktör och verkar för en tillfredsställande
stadsmiljö ur ett hållbart perspektiv. Utöver ekonomiska värden och en ekonomisk bärkraft arbetar
de med att skapa och bevara sociala och ekologiska värden samt att utveckla bolagets kompetens och
metoder kring dem. För att bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete arbetar
bolaget med stadens planerande nämnder och olika externa intressenter i syfte att skapa en hållbar
stadsutveckling.
UPPGIFT
Göteborgs stads förvaltningar och Älvstranden Utveckling arbetar med omfattande utvärdering av
stadsutvecklingsprojektet Kvillebäcken. Ett fokusområde för utvärderingen är mobilitet och hållbart
resande. I detta projekt får du som student vara del av denna utvärdering genom att genomföra en
intervjustudie om hur besökande och verksamhetsutövare upplever tillgängligheten till området och
de mobilitetssatsningar som gjorts. Syftet med utvärderingen av Kvillebäcken är att staden ska kunna
dra nytta av arbetet i pågående och kommande stadsutvecklingsprojekt. Du får som student chans att
använda dina kunskaper och bidra till att öka kunskapen om hur mobilitetssatsningar tas emot av
boende och andra som rör sig i stadsdelen.
Förkunskaper
Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och ni som studenter lägger 40 timmar på uppgiften som
fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Vi ser gärna att man är två som
genomför projektet.
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Nej

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.

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, tel. 0766 – 12 17 51
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida. Klicka här för att komma direkt till anmälan. Uppdraget kan
utföras av en-två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan om du söker
tillsammans med någon och i så fall hens namn.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!
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