23. JANUAR
2019

HURUM KOMMUNE INVITERER TIL KVELDSMØTE:

BÆREKRAFTIGE
HURUM
23. januar 2019, kl. 17.00 – 19.30
(vi serverer enkel middag i forkant av møtet fra kl. 16:30)
Hvor: Gamle Folkets Hus, Østre Strandvei 52, Tofte

Hurumsamfunnet skaper vekst gjennom bruk av ny teknologi og utvikling av
bærekraftige løsninger.
Hvordan kan vi skape tettere samarbeid mellom næringslivet og kommunen, og
starte flere innovasjonsprosjekter for økt konkurransekraft og utvikling?
Vi ønsker å invitere til et kveldsmøte hvor det presenteres prosjekter og muligheter
for hvordan vi i fellesskap kan utvikle Hurum og omegn videre. Det vil også bli gitt
en innføring i ulike støtteordninger og hvordan disse kan brukes av næringslivet.
Sammen er vi sterkere, og det er lagt opp til en mulighet for idémyldring om
hvordan morgendagens Hurum skal være - kanskje det oppstår felles prosjekter
med nye samarbeidspartnere?

PROGRAM:
16:30

Vi starter kvelden med å by på enkel middag fra kl 16:30.

17:00

Velkommen ønskes av ordfører Monica Vee Bratlie.

"Muligheter for el-ferge på Oslofjorden?
Europamester i høydehopp og gründer, Ulf Tudem, har brukt 20 år og 125 millioner kroner
på el-ferge prosjektet i Sandefjord - verdens første luftassisterte batteridrevne hurtigferje.
Neste stopp: Hurum?

"Smart liv - ved hjelp av ny teknologi
Med endrede markedsbetingelser må selv bransjer med veletablerte produkter og tjenester
innovere seg selv. Christian Aakermann presenterer Hurum energi’s reise inn i
digitaliseringens tid.

"Solens energi –har vi nok av den?
Kan installasjon av solceller på et næringsbygg gi en bedre avkastning enn å leie det ut?
Hvordan har utviklingen vært og hvor er vi nå? Tor Christian Tuv, daglig leder i FUSen, som
siden 2012 har lagt over 100 000 kvm solkraftverk i Norge, gir oss innsikt.

"Hvordan satser nye Asker på næringslivet?
Direktør for samfunnsutvikling i nye Asker, Per Morstad, gir oss innblikk i bærekraftig satsing
for det kommende fellesskapet.

18:10
18:30

Pause

"Virkemiddelapparatet - muligheter for alle?
Marianne R. Kahrs og Hilde Wold fra Smart Innovation Norway gir tips og innsikt i
mulighetsrom for støtte gjennom offentlige støtteordninger.

"Bærekraftig utvikling og muligheter?

Jørund Buen, investor og co-partner i Differ, som investerer i oppstartselskaper med
fornybar energi-formål i utviklingsland. Hvordan kan vi jobbe mot et ønsket mål? Jørund drar
oss baklengs inn i framtida.

"Hvilke idéer har vi?

Svein Ove Isaksen, Redaktør Røyken og Hurum avis, styrer oss gjennom en
idésesjon!

"Oppsummering og veien videre

Gjennomgang av kvelden og hvordan vi kan organisere veien videre fra
idésesjonen til konkrete prosjekter.

20:30

Takk for i kveld!

Arrangementet er gratis.

Meld deg på her

SMART HURUM ER HURUM KOMMUNES
SMART BY-PROGRAM I SAMARBEID MED
SMART INNOVATION NORWAY

