
C/O CITY 
FÖRENINGEN FÖR  
URBANA EKOSYSTEMTJÄNSTER

C/O City är en ideell förening som lyfter fram urbana ekosystemtjänsters  
potential i planering och byggande av nya städer och samhällen. 

Föreningen ska förvalta och vidareutveckla kunskap inom området urbana 
ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja 
kunskapen om urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhälls- 
byggnadssektorn, såsom byggföretag, konsulter och arkitekter, fastighetsägare, 
branschföreningar, leverantörer, kommuner, akademi och statliga myndigheter. 
Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt sam-
hällsbyggande och att ekosystemtjänster blir en naturlig del i stadsplaneringen. 



VARFÖR FINNS C/O CITY?
Vår vision är att C/O City ska utvecklas till den naturliga mötesplatsen och  
kunskapsplattformen för alla som verkar inom samhällsbyggnad och som är över-
tygade om att naturbaserade lösningar har en viktig och nödvändig roll att spela 
i morgondagens urbana miljö.

C/O City verkar helt utan kommersiella intressen, utifrån de behov som medlem-
marna formulerar och de utmaningar som klimatförändringar och andra föränd-
ringar innebär för vår urbana miljö. 

VAR KOMMER FÖRENINGEN FRÅN?
Föreningen C/O City har sitt ursprung i ett projekt med samma namn som drevs 
under åren 2011-2018. Stockholms stad ledde ett samarbete med partners från 
hela Sverige och hela samhällsbyggnadssektorn. Vinnova delfinansierade arbe-
tet. Projektet verkade för att:

 - utveckla och sprida verktyg och metoder för integrering av ekosystemtjänster i 
planering och byggande

 - synliggöra den ekonomiska och ekologiska nyttan med ekosystemtjänster i 
städer,  

 - skapa forum för kunskapsspridning, samarbete och nya marknader i Sverige 
och internationellt. 

Projektets mål var att bidra till en utveckling kunskapsmässigt, kulturellt och kom-
mersiellt inom de medverkande organisationerna och samhällsbyggnadssektorn 
i stort. Den ideella föreningen C/O City fortsätter arbetet i denna anda, men utan 
anknytning till Vinnova. 



HUR SKÖTS OCH  
UTVECKLAS FÖRENINGEN C/O CITY?
Föreningens årsmöte utser en styrelse som sköter förvaltning och ekonomi. 
Ordförande i styrelsen är under 2018 Jan Wijkmark (annars verksam på White 
arkitekter och på regeringskansliet).

Under 2018 arbetar ett antal grupper med att ta fram material, arrangera 
medlemsmöten och ordna träffar för erfarenhetsutbyten. I planen finns även en 
nationell konferens under 2019. Allt arbete för att driva och utveckla föreningens 
verksamhet utförs ideellt, genom insatser av medlemmarna. Alla medlemmars 
engagemang och hjälp är värdefullt och behövs för att våra gemensamma mål 
ska nås! Fundera gärna på hur just din organisation kan bidra.  

VAD KAN NI FÅ UT  
AV ETT MEDLEMSKAP?
Genom ert medlemskap får er organisation tillgång till den kunskap och kompe-
tens som föreningens andra medlemmar innehar. Experter, utförare och bestäl-
lare i samhällsbyggnadssektorn ges en bred plattform att verka från, synas i och 
skapa nya kontakter genom.

Vi vill att de aktiviteter som C/O City ordnar ska bidra till en naturlig och viktig 
del i er medarbetarutveckling. Som leverantör eller beställare i planering och 
byggande blir ett medlemskap ett sätt att säkerställa att ni ligger långt fram, kan 
bidra i metodutveckling och får tillgång till aktuell forskning och tillämpning.



Foton: Stockholms stad / Emmelie Nilsson

VAD FÖRVÄNTAS AV ER  
OCH HUR KAN NI BIDRA?
En förening bygger på medlemmarnas engagemang och intresse. Medlem-
marnas engagemang och aktiva deltagande har stor betydelse för att utveckla 
föreningens verksamhet (möten, erfarenhetsutbyten och utbildningar) och alla 
förväntas bidra, efter intresse och förmåga. Vår ambition är att alla medlemmar 
ska få ut mer än de stoppar in – tillsammans blir vi starka, intressanta och  
relevanta! 

HUR ANMÄLER NI INTRESSE?
Föreningen välkomnar alla medlemmar som är juridiska personer i samhälls-
byggnadssektorn. Det går bra att anmäla intresse för medlemskap på cocity.se 
där det också går att läsa mer om villkor och avgifter. Har ni frågor om medlem-
skapet är ni välkomna att kontakta styrelsen via info@cocity.se. 


