UPPDRAG
MEDBORGARDIALOG FÖR ÅTERBRUK
VERKSAMHET
Öckerö kommun är en ö-kommun med tio bebodda öar belägen i Göteborgs norra skärgård. Öarna
ligger som ett pärlband mellan Vinga och Marstrand. Kommunen har ca 13 000 invånare. Öckerö vill
stärka sitt arbete med cirkulär ekonomi genom en ny kretsloppspark i kommunen. Nu har du
chansen att bidra med medborgarnas åsikter i arbetet.
UPPGIFT
I det här uppdraget har du möjlighet att visa och stärka dina kunskaper i utredningsarbete för
medborgardialog och återbruk. Du, gärna tillsammans med en kompis, kommer att bidra med viktigt
underlag i utformningen av en ny kretsloppspark på Öckerö. Visionen med parken är att den inte
bara ska vara en plats för avfall, utan en plats för återbruk. Medborgarnas gamla grejer ska finna nytt
liv genom parken. För att göra detta på ett bra sätt krävs underlag om vad och hur Öckeröborna vill
återbruka. Vilka varor kan medborgarna tänka sig att köpa återbrukade? Är det möbler, kläder eller
byggvaror?
Ditt uppdrag är att genomföra en enklare medborgarundersökning som undersöker Öckeröbornas
önskemål inom återbruk. Du kommer att få genomföra en enkätstudie i form av korta intervjuer med
invånare i kommunen. Resultaten presenteras i en kort rapport. Frågor och resultatmallar finns sedan
ett tidigare studentuppdrag – så det är ett perfekt uppdrag för dig som vill testa på att göra ett
uppdrag för Miljöbron.
Förkunskaper

Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften
som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Sök gärna tillsammans med en
kompis!
Ort
Öckerö
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!

