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Måløy Vekst tar studente-
nes råd og lyser ut en ny 
stilling som reiselivs- og 
bolystkoordinator.
Nyheten om den nye fulltids-
stillingen innenfor reiseliv kom 
fram etter at studentene bak 
prosjektet «Destinasjon Måløy» 
presenterte sine forslag til 
hvordan regionen kan bli mer 
attraktivt for turister. Prosjek-
tet er utført på bestilling fra 

Måløy Vekst. 
Daglig leder Randi Paulsen 

Humborstad sier det er for tid-
lig å si noe om hva slags kon-
krete arbeidsoppgaver den nye 
stillingen vil innebære.

– Primæroppgaven blir reise-
livsprosjektet. Vi trenger noen 
som drar litt i de riktige tråde-
ne, sier Humborstad.

Hun håper å !å på plass en 
person i stillingen etter som-
merferien. 

Ansetter reiselivssjef 

OPPFORDRING: Studentene 
mener en reiselivssjef er helt 
nødvendig for utvikling.

STØTTE: Randi Paulsen Hum-
borstad i Måløy Vekst håper på 
støtte fra Vågsøy kommune.

Håper kommunen 
bidrar med midler
Randi Paulsen Humborstad i 
Måløy Vekst håper Vågsøy 
kommune støtter den nye rei-
selivs- og bolyststillingen med 
midler. – Det er jo mange kom-
muner som har egne reiselivs-
sjefer og bolysttiltak. Vi må se 
denne reiselivssatsingen i 
sammenheng med bolyst og 
trivsel i kommunen. Bolyst er jo 
tradisjonelt en oppgave for en 
kommune. Vi håper at kommu-
nen vil bidra med midler til 
denne stillingen, sier hun.

Innen 2025 kan Måløy bli 
Europas «stormby», me-
ner studentene bak Desti-
nasjon Måløy. 
Det kom fram under presenta-
sjonen studentene fra Emer-
gence - School of Leadership 
holdt på Parken Kulturhus på 
Raudeberg denne uken. Der 
"kk publikum høre mer om 
studentenes "re konseptforslag 
til hvordan Måløy-regionen kan 
utvikle seg til å bli et mer at-
traktivt reisemål for turister.

Det ene konseptet utelukker 

nødvendi#vis ikke det andre, 
men studentgruppa anbefaler 
at man har ett hovedfokus.

Etter presentasjonen "kk pu-
blikum stemme på hvilket kon-
sept de likte best. De "re ulike 
konseptene heter «Stormwat-
chers hub», «The Urban Fisher-
man», «Recovery Station» og 
«Lighthouse Island». Fjordenes 
Tidende omtalte disse tidligere 
denne uken. 

Både studentene bak reise-
livsprosjektet og $ertallet av 
publikummet i salen hadde en 
klar favoritt: «Stormwatchers 
Hub». Det betyr at de mener at 

Måløy bør spille på det storm-
fulle været og såkalt «adventu-
returisme» for å tiltrekke seg 
$ere turister. Det nest mest po-
pulære forslaget fra studentene 
var «Lighthouse Island», et 
konsept der de "re fyrene i 
Vågsøy står i fokus. Storm og 
fyr er altså stikkordene som 
Måløy-regionen bør satse på 
innenfor turisme, ifølge $ertal-
let i mandagens publikum.

For reiselivsaktør Bettina 
Vick på stormutsatte Kråkenes 
fyr er dette midt i blinken. 

– «Stormwatchers Hub» er jo 
kanskje det mest naturlige å 

satse på. Alt er jo egentlig klart, 
så det kreves i grunn ikke så 
veldig mye for å !å det til, sier 
Vick, som samtidig foreslår at 
man !år på plass et samarbeid 
med aktørene på Stadlandet. 

Vick lot seg også begeistre 
over konseptet med Måløy som 
en urban "skeby. 

– Det var veldig interessant, 
og vi bør ikke glemme dette 
konseptet, selv om det vil ta litt 
mer tid å utvikle det. 

Når det kommer til reiselivs-
utviklingen og fokus på fyrene, 
er Vick åpen for samarbeid, 
særlig med tanke på den nye 

reiselivssjefen som skal bli an-
satt i Vågsøy (se egen sak). 

– Alle fyrene i Vågsøy er opp-
tatt av samarbeid. Hvis man ser 
potensial i det, så er jeg samar-
beidsvillig og klart positiv. 

Hun er imidlertid ikke like 
begeistret for store turistmas-
ser på Kråkenes fyr.

– Det er en overnattingsbe-
drift, så det er klart at å ha $ere 
dagsturister som går rundt på 
fyret vil være i kon$ikt med 
gjester som kommer fordi de 
vil se en solnedgang i stillhet. 
CHRISTINA CANTERO
christina@fjt.no

Vil satse på storm
TAR STEGET VIDERE: Studentene bak Destinasjon Måløy har levert reiselivsrapporten til Måløy Vekst og daglig leder Randi Paulsen Humborstad. Mandag denne uken 
presenterte de konseptene på Parken Kulturhus på Raudeberg. Av til sammen 49 stemmer fikk «Stormwatchers Hub» 18, mens «Lighthouse Island» fikk 13. De to andre 
konseptene fikk ni stemmer hver. ALLE FOTO: CHRISTINA CANTERO
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FUGLEN 
OSLO 

Fuglen er stedet man drar hvis man vil ha litt av alt. Kaffebar om dagen, 
cocktailbar om kvelden og vintage-designbutikk gjennom hele 
åpningstiden. Fuglen har i dag utvidet konseptet sitt til Japan, hvor det 
har hatt stor suksess. De har også to kaffebrennerier — et i Oslo og et i 
Tokyo hvor du kommer tettere på hvordan de lager kaffen, samtidig 
som du nyter den. Fuglen jobber utifra direktehandelsprinsippet. 

www.fuglen.no

FUGLEN COFFEE 
ROSTERS 
OSLO 

Kaffebrenneriet og caféen ligger i St. Halvardsgate 33, og 
produserer nydelig kaffe, samtidig som de har utsalg av kaffe 
og bakst. 

www.fuglen.no



GAMLEBYEN 
UTVIKLING
OSLO

OSLO 2017:

GAMLEBYEN MAT & DRIKKE



TØYEN STARTUP 
VILLAGE 

OSLO 

Tøyen Startup Village er et co-working space plassert midt 
på Tøyen Torg - et sted som er basert på sosiale verdier, 
sterke mennesker og dristig samarbeid. De fungerer som et 
samfunnsmottak som støtter bærekraftige og orienterte  
oppstartsbedrifter, lokale initiativer samt kunstnere. Kreativt 
samarbeid og bærekraftig utvikling for mennesker og miljø er 
basen til Tøyen Startup Village.   

Natural State har utviklet utviklingsstrategien for Bydel Gamle 
Oslo, IKT og Entra, som aktiverer ledige plasser for 
oppstartssamfunnet. 

www.toyenstartupvillage.no  



TØYEN TORG 
OSLO 

Torget på Tøyen er torget for hele Oslo. Gjennom en lang 
prosess har Torget utviklet seg til å bli et bydelssentrum og 
en møteplass for hele Oslo Øst. Det er en utvikling som har 
skjedd på tross av heller enn på grunn av Torgets fysiske 
stand. Nå blir Torget ferdig fysisk og finner sin form. Denne 
strategien er skrevet for å samtidig finne funksjonene Tøyen 
Torg kan ha, for menneskene, samfunnet, miljøet og 
markedet i Bydel Gamle Oslo. For hele Oslo. Natural State 
har arbeidet med stedsutviklingstrategien. 

www.toyentorg.no
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STEDSUTVIKLINGSTRATEGI 
Stedsidentitiet, stedsrealiserings— og stedsaktiviseringsstrategier



PROJECT OSLO  
REGION 

OSLO 

Oslos merkevares t ra teg i - en verd ibaser t 
identitetsutvikling der Oslo er selve merkevaren. 

Ledelse: Einar Kleppe Holthe 

www.projectosloregion.no



MESH 
OSLO 

Mesh var det første co-working spacet i Norge og er 
den dag i dag fortsatt et av de ledende selvstendige 
initiativene i landet. Mesh har vokst fra flere små 
kontorer til over 10.000 kvadratmeter midt i Oslo 
sentrum. De er et fellesskap for entreprenører av alle 
slag, med et kreativt miljø der alt fra frilansere til 
etablerte bedrifter og gründere kan boltre seg fritt.  

www.meshnorway.com 





8 min til 
Økern T-bane

8 min til 
Risløkka T-bane

Kunstnerkollektiv

Kunstnerkollektiv

Fotostudio

Byens beste 
utsikt og mat

Det skjer alltid
 noe her i Kabelgaten

En ny POP-up 
butikk!!

OSLO ART CITY

E6

16
3

150

HELSFYR

ALNABRU

EKEBERG

BJØRVIKA

TØYEN

ØKERNLØREN

BREIVOLL

RISLØKKA

8 min til 
Økern T-bane

8 min til 
Risløkka 
T-bane

14 min til Oslo S 
og Flytoget

18 min til 
Majorstuen

360   utsikt 
over byen

MIND MAP

KABELGATA 
OSLO 

En programmeringsstrategi for 2000 kvadratmeter ledig næringsareal med 
fokus på kulturell stedsutvikling og stedsidentitet. Oxer Eiendom har en visjon 
om å skape et sentrum for kulturnæring i de historiske fabrikklokalene i 
Kabelgata. Vi får en hel bydel der historien i fabrikkene er ivaretatt gjennom 
bruk. Kulturnæringsproduksjonen i bygningsmassen er skånsom og skapende 
samtidig. Den skaper liv som et kulturelt sentrum i Hovinbyen. Ved å bevare 
og se fremover på samme tid, skaper vi et unikt sted. Med en slik tilnærming 
til å transformere denne delen av byen, mener vi at de som jobber og 
etterhvert bor i Kabelgata vil få gode byliv i hjertet av Hovinbyen. 

www.kabelgata.no



TÅRNET KULTURARENA 
OSLO  

Tårnet Kulturarena er det eneste permanente konsert- og festivalområdet i Oslo 
med kapasitet opptil 7 000 mennesker.  De skal gjøre Kabelgata til et levende 
og produserende kulturelt sentrum i Hovinbyen, som et viktig tilskudd til det 
geografiske senteret Økern. Kulturfabrikkene vil gi mulighet til å utvikle hele 
kulturnæringen i Oslo, ved at alle fabrikkene i Kabelgata etterhvert blir en 
samlende arena for kulturproduksjon. Det 11 etasjer høye tårnet tilbyr alt i fra 
klubb, scene, ateleier, musikkproduksjon, kunstutstillinger, penthouse, 
lokalutleie og et godt kjøkken. 

www.taarnetkulturarena.no



BYLAB HAMAR 
HAMAR 

ByLaben er en arena for å skape god by sammen, hvor 
samarbeid og bred involvering er i fokus. Det er et 
laboratorium for byutvikling på Hamar - dedikert til de 
som utvikler morgendagens by, og dem som ønsker å bo 
i den. ByLaben er tilgjengelig for alle og det er lav terskel, 
lekent, samtidig som det er faglig tungt hvor samarbeid 
er key. ByLaben skal bidra til en utvikling mot en mer 
bærekraftig, innovasjonsdrevet og inkluderende by på 
innbyggernes premisser. Den skal fungere som en 
involverings- og kommunikasjonsplattform for 
utviklingsprosjekter i regionen, og er en del av 
aktiviseringsstrategien til sentrum av Hamar. 

www.bylabhamar.no





GÅRDEIERFORENINGEN 
PROGRAMMERINGSSTRATEGI  
— EN AKTIV PLAN FOR Å FYLLE LOKALER.

7 Gårdeiere

UPL: Terje Kojedal, Trond 
Sanderud & Nils Østby 
Deglum, Torleif Søholt 
Nilsen, Erik Jacobsen 
Eiendom AS, Wictorsen, 
Tema Eiendom: Kjell Arne 
Halvorsen
Hamjern Eiendom AS: Ian 
Jensen, Vold Eiendommer: 
Bobby Vold

Hamar Kommune

Sentrumskoordinator
Anne Dobloug
Kultursjef
Terje Gloppen
Varaordfører
Knut Fangberget
Ordfører
Einar Busterud
Byplansjef
Kari Nilssen
Bydrift
Kari Svelle
Byutvikler
Guro Vestvik

Sentrums-
foreningen

Leder sentrumsforeningen
Erik Løvold
Tidligere leder i 
sentrumsforeningen
Live Giset
Eventlaget
Espen Bjørkheim

Andre

Masterstudenter 
Julie Grindborg & Helge 
Vegard Prestrud

Viktig å ta tak i ting som kan gjøres i dag, samtidig som man 
jobber parallelt med en langsiktig strategi for hvordan gjøre 
Hamar bysentrum til et regionssentrum. 

KONKRETE TILTAK FOR  
SITUASJONEN ER OG NÅ

LANGSIKTIG STRATEGISK 
PLAN FOR TIDEN  
SOM KOMMER

GÅRDEIERFORENINGEN/
REVITALISERING AV 
HAMAR SENTRUM

3 DAGER
17 MØTER: 

Samtaler med sentrale gårdeiere og andre aktører 
innenfor det private og offentlige. 
 
Målet med samtalene har vært å få en felles 
forståelse av hvordan samarbeid best mulig kan 
gjøres og hvilke prosesser, aktiviteter og ressurser 
som kan iverksettes for å få til et levende, solid og 
godt bysentrumsliv i Hamar Sentrum.

Samtaler med sentrale gårdeiere og andre aktører innenfor det private og offentlige.

Målet med samtalene har vært å få en felles forståelse av hvordan samarbeid best 
mulig kan gjøres og hvilke prosesser, aktiviteter og ressurser som kan iverksettes for 
å få til et levende, solid og godt bysentrumsliv i Hamar Sentrum.





Det er tre hovedgrupperinger som må samarbeide og samhandle 
for å få til et godt arbeid med Hamar Sentrum. og det er stort 
behov for at også samhandling og samarbeid internt i disse 
gruppene foregår på bedre måter. 

Bredt spekter av gårdeiere med ulike interesser, ulike 
utgangspunkt, ulike tidsperspektiver 

Ulike aktører i leietagerbildet  med ulike interesser, ulike 
utgangspunkt, ulike tidsperspektiver  

Fragmentert og stor offentlig org. med ulike interesser, ulike 
utgangspunkt, ulike tidsperspektiver  

Felles mål 
Styrke Hamar sentrum som urbant og attraktiv bysentrum og 
handelssentrum for hele Innlandsregionen. 

Felles ønske 
Alle har et ønske om konkrete strakstiltak parallelt med strategiske 
langsiktige retninger og planer for Hamar sentrum som sted. 

• Parkeringsproblematikken er ikke reell men en historisk sannhet, og et 
kommunikasjonsproblem 

• CC ønsker å bidra positivt til Hamar sentrum 
• Østre Torg skal oppgraderes for 25.000.000 nok og vil bli en viktig bro inn mot 

Hamar Sentrum fra CC 
• Inngangspartiet til gågaten er i spill med uavklarte situasjoner. 
• 50% av handelen på CC og Maxi gjøres mellom 17.00 og 19.00 
• Det er liten grad av forståelsen av Hamar Sentrum som en helhetlig opplevlse. 
• Det er usikkerhet rundt fortsettelsen til sentrumskoordinator stillingen 
• Det er 4 aktører til som vil legge ned i sentrum i løpet av kort tid 
• Det er ønskelig med 300 til 1000 boliger i onfill eller infill prosjekter i Hamar Sentrum 
• 9-av 10 ønsker Jernbanen lagt til Vikingskipet 
• Det er ca 2.000.000 besøkende til CC, 600.000 besøkende til Kulturhuset, 

3.600.000 dagpendlere til Hamar Bare dette utgjør 6.200.000 potensielle 
besøkende og brukende av Hamar Sentrum 

• Det bor ikke 30.000 i Hamar, men egentlig 60.000 
• Det er ikke noe tilbud til de mellom 18-21. de drar til Elverum og Moelven 
• Skjenketidene er satt til 01.00 
• Det er et ekstremt levende og potent mat og drikke tilbud for voksne 
• Det er et sterkt ønske fra alle parter om at man får til et godt samarbeid mellom de 

forskjellige interessegruppene.

HOVEDFUNN DELFUNN



EN FELLES HISTORIE



TRIANGELEN CAFÈ 
TRIANGELGÅRDEN, HAMAR 

Café med Bylaben som scene. Serveringskonsept som 
kan servere arrangementer, både ute og i Bylaben. Det 
skal bli et sentralt møtested for kafe of drinker - en åpen 
stue og lounge i Hamar sentrum.

MARKEDET 
TORGHJØRNET, HAMAR 

I n n e n d ø r s m a r ke d o g h a n d e l s a re a l - 
konseptbasert, temporært og i endring. Med 
enkle materialer som treverk og modulære 
konstruksjoner,



SPILLBAR 
TORGGATA 72, HAMAR 

En sosial møteplass, et sted med både bra mat og litt 
vennlig konkurranse. Stedet du kan ta med deg enten 
fatter’n, en date eller en kollega. En spillbar og casual 
hangout med aktiviter som shuffleboard, brettspill, sjakk, 
dart, DJ, bordtennis, arkade og minigolf. Servering av burger, 
ostesmørbrød og slush kombinert med mikrobryggeri.

HAMAR MAT & DRIKKE 
TORGGATA 13, HAMAR 

Et økologisk mat og drikke konsept. Produksjon av økologisk 
mat, kaffe, juice og kambucha. Inhouse slakter og baker, 
samt servering på stedet og take-away. Pop-up 
serveringssteder som driftes av innvandrere.



BRUKET HAMAR 
HAMAR 

Bruket Hamar er et prosjekt gjennomført av en studentgruppe på 
Emergence School of Leadership i samarbeid med Natural State for en 
eiendomsutvikler i Hamar. Målet med prosjektet var å skape liv i et 
nedlagt kjøpesenter i sentrum av Hamar, og hvordan man kan innovere 
med nytt liv på en tidsriktig og inkluderende måte. Løsningen som er 
på god vei til å bli godkjent av kunden går ut på å skape fremtidens 
senter med fokus på samarbeid, bærekraft og et multifunksjonelt areal 
som lar seg benyttes til masse forskjellige. En kombinasjon av mat, co-
working, gjenbruk, utleie og uteliv. Bruket Hamar vil invitere til nye 
former for aktivitet. 





ARENA OSLO 

OSLO 

En samarbeidende forretningsutviklingsstrategi som 
kombinerer fem bransjer - kultur, kreativitet, kunnskap, reise 
og turisme, mat og drikke. Samarbeid mot å skape og styrke 
eventindustrien i Oslo, å skape en smart begivenhetsby.  Det 
e r e n p r i va t /offe nt l i g s a m h a n d l i n g s s t ra te g i fo r 
arrangementsnæringen i Oslo. Prosjektet skal sikre økt 
innovasjon i, økt eksport av og økt samarbeid mellom 
arrangement og reiselivsnæringen og kreativ, kulture-, og 
kunnskapsnæringen i Oslo. Det skal skje gjennom privat/
offentlig innovasjonssamarbeid om smarte eventløsninger. 

www.arenaoslo.no 
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ARENA OSLO CLUSTER 

A seven segment - cross market  
value creation sphere  

1. CULTURE - SPHERE 
2. CREATIVE - SPEHERE 
3. KNOWLEDGE - SPEHERE 

4. TRAVEL & LEASURE INDUSTRIES  
5. EVENT & PRODUCTION SEGMENT 

6. R&D & ACADEMIA  

7. PUBLIC & SOCIETAL SPHERE 

With a holistic and extended value perspective. 
Securing strengthening of all values:  

human value 
societal  value 
environmental value 
and comercial value  
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www.naturalstate.no

MARTIN HAGEN
Tlf: 99354139 
martin@naturalstate.no

EMIL BJERKE
Tlf: 93062583
emil@naturalstate.no



NATURAL STATE


