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Göteborg 2050visioner om en hållbar framtid

Hållbarhet är inte bara en fråga om miljö och ekonomi.
Det handlar också om social hållbarhet – Det goda
livet. För projektet Göteborg  har detta varit en
grundläggande tanke. I fyra år har projektet arbetat med
att ta fram positiva visioner av ett hållbart Göteborg.
Visioner om framtiden, och möjliga vägar dit, har tagits
fram inom sex olika områden – energi, byggande, transporter, urban struktur, mat och kretslopp. Hösten 
avslutas arbetet och visionerna lämnas över till stadens
beslutsfattare, planerare m fl och till alla göteborgare för
att diskuteras, utvecklas och förverkligas.
Göteborg  är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad, Göteborg Energi AB, Chalmers tekniska
högskola och Göteborgs universitet. Projektet har dessutom fått ekonomiskt stöd från Energimyndigheten,
Formas, Västra Götalandsregionen och Renova.
Vill du veta mer kan du besöka
www.goteborg.nu, eller kontakta:
 , Göteborg Energi AB
Tel: -  , hans.eek@goteborgenergi.se
 , Chalmers och Göteborgs universitet
Tel: -  , johan.swahn@fy.chalmers.se

Vad är hållbar utveckling?
Hållbar utveckling betyder att vi som lever nu ska kunna
tillgodose våra grundläggande behov samtidigt som vi
ser till att våra barn och barnbarn får samma möjligheter.
Man brukar tala om tre aspekter på hållbarhet –
ekologisk (miljömässig), ekonomisk, och social.

Res med dina tankar till Göteborg 2050

Tidskapseln är en koffert som ska fyllas med framtidstankar. Den kommer att finnas på en utställning på
Stadsbiblioteket under nio dagar i början av december.
Då visas visioner om en hållbar framtid från projektet
Göteborg  och från inbjudna organisationer och
företag. Skolans mellanstadieelever har också erbjudits
att delta.
Tidskapeln invigs av kommunstyrelsens ordförande
Göran Johansson torsdagen den  december. Utställningen är öppen från kl. . den dagen och pågår
sedan fram till och med fredagen den  december
då Tidskapseln stängs kl. ..
  :
måndag-fredag kl. .-.
lördag-söndag kl. .-.
Alla göteborgare är välkomna att resa med Tidskapseln
in i framtiden. Kom till Stadsbiblioteket, och läs om
andras spännande visioner. Ta med dig dina egna framtidstankar. Eller skriv ner dem på plats, papper och
penna har vi.

tidskapseln@goteborg2050.se
PS Har du inte möjlighet att komma till utställningen
kan du skicka ditt bidrag med e-post till
tidskapseln@goteborg.se så ser vi till att det
hamnar i Tidskapseln.

Tidskapseln genomförs i samarbete med:

 ”  ”,    ,       

”Taken voro alldeles platta och där landade aeroplanen och de övriga
flygmaskinerna, på somliga tak fanns det aeroplanstationer varifrån
man medelst en trådlös telegrafapparat, som man bar i västfickan, kunde
beställa sig ett plan eller, om sällskapet var stort, ett litet luftskepp.”

Här ska Tidskapseln förvaras fram till 2050
Fredagen den  december kl. . avslutas utställningen på Stadsbiblioteket och Tidskapseln låses under
högtidliga former av kommunfullmäktiges ordförande
Jörgen Linder. Han och hans efterträdare kommer
sedan att ansvara för nyckeln.
Tidskapseln med sitt innehåll kommer att förvaras i
Miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan. Där
kommer den att stå på väl synlig plats i entrén fram till
dess att det är dags att öppna den.
Om  år får alla som kan vara med veta hur vi som
lever  trodde att livet skulle bli i mitten av seklet.
Kanske kommer de att förvånas över hur framsynta vi
var. Eller småle åt vår aningslöshet.

        -
      

Bakom idén till Tidskapseln står projektet
Göteborg  tillsammans med Miljöförvaltningen.
För mer information kontakta:
- , Miljöförvaltningen,
tel: -  . Eller besök vår webbplats:
www.tidskapseln.goteborg.se

