UPPDRAG

DESIGNA OCH INRED ETT FIXOTEK
EN MÖTESPLATS FÖR ÅTERBRUK OCH REPARATION
VERKSAMHET
I innovationsprojektet Kvartersnära Minikretsloppsparker och Återbrukscentraler skall fyra så kallade
Fixotek utvecklas och testas. Där ska allmänheten kunna byta, reparera, uppgradera, låna och
återvinna prylar och material samt delta i kreativa workshops, fortbildning och events inom återbruk
och resurshushållning. Projektet genomförs i Hammarkullen, Majorna, Rannebergen och Bergsjön
mellan juli 2017 och juni 2019. Arbetet samordnas av Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten i nära
samverkan med allmännyttans bostadsbolag, stadsdelsförvaltningar, Hyresgästföreningen och
Chalmers Tekniska Högskola, samt det lokala civilsamhället och föreningar.
De förväntade effekterna, som skall utvärderas under projektet, är: ökad resurshushållning genom
ökat återbruk av prylar och material och förhöjd medvetandenivå; minskad nedskräpning och därmed
ökad trygghet; ökad insamling av farligt avfall samt; attraktiva mötesplatser och fritidssysselsättning.
Projektet genomförs med stöd från Energimyndigheten, Vinnova och Formas inom ramen för
RE:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
UPPGIFT
Fyra stycken Fixotek öppnar under våren 2018. Vi söker nu dig som pluggar inredning, möbeldesign,
grafisk formgivning eller liknande, och som vill anta utmaningen att skapa attraktiva, inspirerande och
funktionella miljöer för aktiviteter inom återbruk och reparation!
Uppgiften går ut på att inreda en lokal med återbrukade möbler och material. Syftet är att dels att
planera inredningen av lokalen, dels designa en förvaringslösning av och för återbruk , och dels leda
en medskapande byggprocess som kan göras med Fixotekets personal, besökare, personer som går i
arbetsträning eller dylikt. Arbetet inkluderar:
Konceptualisering:
 Ta fram en övergripande konceptskiss för utformning av 3 olika lokaler (ca. 100-150 kvm)
som skall ha samma innehåll baserat på framtagen kravlista inkl. funktioner, färgsättning och
materialval.
 Designa och rita upp ett koncept på en ”bytesmöbel” för byte av t.ex. kläder, leksaker,
böcker och media, köksgeråd och dylikt av återbrukat material och kan anpassas till olika
lokaler.
Implementering:
 Skaffa återbrukat material och bygga 1-3 bytesmöbler enligt design från konceptualiseringen
tillsammans med samarbetsaktörer – t.ex. genom arbetsträning, öppet-hus-event eller dyl.
Personer i projektet kan bistå i, men inte leda, i byggprocessen på plats.
 Skaffa fram återbrukade möbler, förädla och redesigna dem enligt konceptualisering och inred
flexibla ytor för möten, workshops, föreläsningar och event inom återbruk och reparation,
t.ex. klädbytardagar, reparationskafé osv. i 1-3 lokaler.

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.

Förkunskaper

Vi söker dig som läser en designutbildning på universitet/högskola. I uppdraget ingår att samordna
byggnationen av din design med hjälp av Fixotekens personal, besökare eller verksamheter med
arbetsträning.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga ca 40 timmar på uppgiften
som fördelas fritt under två månader från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat för ca 45 studenter, eller fler, så berätta för dina kompisar och sök tillsammans!
Ort
Göteborg
Reseersättning inom Västra Götaland
Ja
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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