Invitasjon til innovasjonssamling 9.–10. januar 2018:
Hvordan kan vi i fellesskap utvikle nye boligformer i
Asker som sikrer gode miljøer og bidrar til et
mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn?
Befolkningssammensetningen i Asker er i endring. Med en økende andel
eldre innbyggere, flere tilflyttere og et mer flerkulturelt samfunn følger
nye forutsetninger, ønsker og behov. Mange av utfordringene vi står
ovenfor er komplekse og løsningene finnes ikke i en sektor alene. Et
bærekraftig lokalsamfunn skapes i samarbeid mellom innbyggere,
næringsliv, offentlige aktører og sivilsamfunn. Vi trenger et større
mangfold av boformer og bomiljøer.
Du er én av 25 som inviteres til en samling hvor vi skal utvikle nye
boligløsninger sammen. I fellesskap er målet å finne nye boformer som er
innovative, tilpasset fremtidens demografi og som involverer og
mobiliserer lokalsamfunnet. Asker kommune, i samarbeid med Husbanken
og konsulentselskapet SoCentral, inviterer.
•
•
•

Tirsdag 9. januar klokken 12.00
til onsdag 10. januar klokken 12.00
Thon hotell Vettre
Alle inviteres til med middag tirsdag kveld

Asker kommune dekker alle utgifter knyttet til samlingen. Er det behov for
overnatting, ta kontakt.

Derfor bør du delta
Du er én av 25 personer som mottar denne invitasjonen. Du er invitert
fordi du en entreprenør, boligutbygger, teknolog, designer, innovatør eller
forsker, eller på annet vis arbeider med nye løsninger som blir viktige i
fremtidens lokalsamfunn.
Vi håper at du:
•
får inspirasjon og økt kunnskap om utviklingstrekk og trender for
by- og tettstedsutvikling.
•
får økt forståelse for hvordan bærekraft og nye samarbeidsformer er
avgjørende for å skape attraktive og gode lokalsamfunn.
•
møter handlekraftige mennesker som beriker ditt nettverk.
•
får ytterligere erfaring i innovasjonsarbeid.
•
får tilgang til verktøy og metoder som vil være nyttig i ditt videre
arbeid.
•
finner ideer som din virksomhet ønsker å jobbe videre med.
•
finner nye samarbeidspartnere som kan tilføre deg og din
virksomhet verdi.
•
er med på å skape løsninger som blir gjennomført i Asker.

Dette skal vi oppnå
I løpet av samlingen skal vi omforme ideer til konkrete løsninger.
Løsningene skal være bra for både innbyggerne, næringslivet og miljøet i
lokalsamfunnet vårt. Løsningene som kommer frem kan tas videre av
deltagerne, videreføres gjennom nye samarbeid eller følges opp av
kommunen og Husbanken.

Meld deg på
Vi håper at du har lyst til å bli med på å utvikle løsninger som skaper verdi
for både Asker-samfunnet og din virksomhet.
Gi tilbakemelding på om du kommer innen 1. desember, til:
Ingrid Blichfeldt
Prosjektleder i avdeling for strategi og samfunn i Asker kommune
Telefon 918 43 715
E-post ingrid.blichfeldt@asker.kommune.no
Velkommen til to spennende dager!

