Hva er Lillestrøm?
•
•
•
•
•
•
•

Byen med den sterkeste veksten i landet
Byen med de mange og unike teknologimiljøene
Byen med landets nyeste universitet
Byen med den største norske møteplassen for internasjonalt næringsliv
Byen med de korteste avstandene til landets hovedflyplass og hovedstad
Byen som er åpen for impulser
Byen som dyrker mangfold og gode ideer

• BYEN SOM ER TETT PÅ VERDEN

Hvorfor en visjon?
•
•
•
•
•
•

Lillestrøm vil ha sterk vekst de neste tiårene
Spørsmålet er: Hvordan kan vi utnytte denne veksten?
Visjonen angir en identitet for den byen vi er - og vil bli
En ledestjerne for utviklingen av byen
En kultur- og stolthetsbygger
En identitetsmarkør for potensielle innbyggere og nyetableringer

Lillestrøms visjon: TETT PÅ VERDEN
• Visjonen beskriver hva Lillestrøm representerer allerede i dag
•
•
•
•

Kort avstand til resten av verden
Grensesprengende teknologi for et globalt marked
Internasjonale utdannings- og forskningsmiljøer
Et kulturliv som både aktivt henter impulser utenfra og dyrker egen kultur

• Visjonen er rettesnor for Lillestrøms utvikling de kommende tiårene
• Byens vekst skal baseres på kunnskap, fornyelse og et blikk vendt utover

• Visjonen forteller oss hvilken mentalitet vi ønsker skal prege alle som bor og arbeider i Lillestrøm
• Åpenhet, nysgjerrighet, mangfold og inkludering

• Visjonen er et løfte: Til oss som er her – og til dem vi ønsker skal komme hit

Lillestrøms visjon: TETT PÅ VERDEN - LOGOEN
- Skal bidra til økt synlighet og styrket verdiskaping
- Sirkelformen symboliserer sentrum. Linjene møtes og skaper en samlende helhet, et
«punktum». Dette er Lillestrøm!
- Formen er inspirert av kommunikasjon, infrastruktur, veier innenfra og ut, utenfra og inn, fra
nært til stort, og stort til nært

- Firedelingen representerer fire områder:
teknologi/forskning – en internasjonal møteplass – kultur/impulser/mangfold - geografi

- Fargene symboliserer mangfoldet, en åpen utadvendt by
- Logoen er fleksibel og anvendelig
- Animasjon, hvor de fire linjene kan bevege seg gjennom byen, tegne opp konturer av en
skyline , av mennesker, kart, veinett, fly, tog og aktiviteter- og til slutt samles i logoen

Lillestrøm
VEKSTBYEN

TEKNOLOGIBYEN

UNIVERSITETSBYEN

Lillestrøm er inne i en dynamisk
utvikling, og er en av de norske
byene som vokser raskest.

Lillestrøm rommer mange av landets
fremste miljøer for utvikling av
morgendagens teknologi.

Lillestrøm er et senter for høyere
utdanning og forskning.
Kunnskap utvikles og formidles i et
internasjonalt miljø.

Om et par tiår vil det bo mer enn
100.000 mennesker i Lillestrøm.

Kunnskap og produkter herfra
eksporteres til hele verden.

MØTEPLASSEN

KULTUR- OG MANGFOLDSBYEN

BYEN NÆRMEST VERDEN

Lillestrøm er Norges viktigste
møteplass for internasjonalt
næringsliv.

Lillestrøm byr på et mangfold av
frivillighet og kultur, som henter
impulser fra hele verden.

Lillestrøm er Norges mest effektive
by i forhold til kommunikasjon med
resten av verden.

Hvert år kommer en halv million
næringslivsfolk til Lillestrøm.

Lillestrøm er åpen, nysgjerrig og
inkluderende.

Norges hovedflyplass og Oslo
sentrum er 10-12 minutter unna.

LILLESTRØM - TETT PÅ VERDEN

Verktøykasse for alle

Fire filmer a 1 minutt – teknologi/innovasjon- internasjonal
møteplass- kultur/mangfold - geografi

Logoer, presentasjonsmaler, filmer, gimmick, ferdige power-point til internt og
eksternt bruk kan fås ved henvendelse til Kunnskapsbyen Lillestrøm!
Alt vil bli senere bli tilgjengelig på det nye nettstedet for Lillestrøm.

Forankringsarbeid ut til bedrifter gjennom 2018!

Hvordan skal vi bruke visjonen?
• Den beste måten å bruke visjonen på er å etterleve den: Være åpen for impulser, søke ny
kunnskap, utvikle næringer og arbeidsplasser som er utadrettede og som bygger fremtidens
Lillestrøm, bidra til å skape en by preget av mangfold, åpenhet og nysgjerrighet.
• For det andre må den kommuniseres i det daglige av næringsliv, kommune, kulturliv,
frivillighet og folk flest i Lillestrøm: Visjonen må være synlig i bybildet, hos bedriftene i
Lillestrøm og i dagliglivet – hver eneste dag.
• Og vi må minne hverandre på den, og spørre oss: Beveger vi oss nå mot å være enda mer
åpne mot verden, eller lukker vi oss inne og blir mer lik andre norske byer?

• Klarer vi dette, vil Lillestrøm fremstå litt mer unik og attraktiv for hver eneste dag. Vi blir
stadig mer Tett på verden.

