Hvordan kan vi i fellesskap utvikle nye
boligformer i Ringsaker som sikrer gode miljøer og
bidrar til et mangfoldig og inkluderende
lokalsamfunn?

Innovasjon for håndtering av komplekse problemstillinger – Et
samarbeidsprosjekt mellom Ringsaker kommune, Husbanken og SoCentral.

Over hele verden er trenden den samme; folk flytter i økende grad inn til byer og
tettsteder, folk beveger seg mer over landegrenser, større andel av befolkningen
blir eldre og fremvoksende teknologi legger til rette for nye radikale løsninger.
I Norge blir vi om én generasjon over 7 millioner mennesker, andelen eldre i
befolkningen vil være betydelig større enn i dag, flere tilflyttere fra andre land vil
være en del av lokalsamfunnene våre og unge som vokser opp vil ha andre og nye
preferanser for hvordan de skal leve og bo.
I Ringsaker ser vi allerede i dag en betydelig vekst i befolkningen, og vi har et mål
om flere tilflyttere. Også her ser vi intern tilflytting til tettsteder i kommunen og
endringer i demografi.
Dette gir oss utfordringer, men først og fremst mange muligheter. Muligheter for å
skape ytterligere vekst innenfor næringsliv, et grunnlag for utvikling av nye
tjenester og utvikling av nye boformer og konsepter.
Vi trenger et større mangfold i boformer, kultur og demografi – mangfoldige
lokalsamfunn er attraktive lokalsamfunn!

Invitasjon til innovasjonssamling.
Du er én av 25 som inviteres til å identifisere og utvikle løsninger som bidrar til et
mangfoldig og inkluderende lokalsamfunn i Ringsaker. I fellesskap kan vi finne
løsninger innenfor boformer som er innovative, tilpasset fremtidens demografi og
som involverer og mobiliserer lokalsamfunnet.
Du inviteres fordi du en entreprenør, boligutbygger, teknolog, designer, innovatør,
forsker eller på annet vis arbeider med nye løsninger som er sentralt i framtidas
lokalsamfunn.
Men først og fremst inviteres du fordi du har egenskaper, kunnskap og driv som er
avgjørende for å ta Ringsaker inn i fremtiden.

Hva skal vi oppnå?
I løpet av to 2 dager skal vi omforme idéer til konkrete løsninger. Løsningene skal
være bra for lokalsamfunnet vårt, menneskene som holder til der, bra for næringslivet
og bra for samfunnet. Løsningene som kommer fram kan tas videre av deltagerne,
videreføres gjennom nye samarbeid eller følges opp av kommunen og Husbanken.

Hvem står bak samlingene?

Ringsaker kommune i samarbeid med Husbanken Øst og SoCentral.

Hvorfor delta?
Vi garanterer at du:
-

får inspirasjon og økt kunnskap om utviklingstrekk og trender for by- og
distriktsutvikling
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

Vi forventer at du:
-

finner idéer som din virksomhet ønsker å jobbe videre med
identifiserer nye forretningsmodeller som er aktuelle for din virksomhet
finner nye samarbeidspartnere som kan tilføre deg og din virksomhet verdi
er med på å skape løsninger som blir realisert i Ringsaker

Hva krever vi av deg?
Tidsbruk: Vi begynner samlingen den 20 november med lunsj kl. 12.00 og avslutter
med lunsj dagen etter på samme tidspunkt. Samlingen vil være på Hoel gård og vi
vil arbeide frem til kl. 18.00 på mandag kveld. Alle deltakere inviteres til å
overnatte og ta del i felles middag kl. 19.30.
Holdning: Et åpent og fleksibelt sinn og et ønske om å samarbeide om å utvikle
løsninger som skaper verdi for både Ringsaker og din virksomhet.
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