
Legg til ny slogan



Hvor bor håpet?


Øksnes bilde/Lyktestolpe


Historie på egen erfaring


Bilde til ettertanke

HVOR BOR
HÅPET?



VESTERÅLEN
En øygruppe bestående av fem kommuner, over 30.000 
innbyggere og et av verdens rikeste fiskefelt rett utenfor døra. 





HVORDAN SVARER 
VI  PÅ BARNAS 
BEKYMRING?



Legg inn oppdatert økosystem








Samme lundhagem slide med ny tekst

GaiaVesterålen fikk støtte fra DOGA til å hyre Lundhagem Arkitekter

LUNDHAGEM
ARKITEKTER

Arki tektpartner i  GaiaVesterålen



Arkitektkonkurranse

180 forslag fra barn og ungdom i Vesterålen


Skisse brukes som selve utgangspunktet av arkitektene i utarbeidelsen av signalbygget.

ARKITEKTKONKURRANSEN
Arrangerte arkitektkonkurranse sammen med

Lundhagem

Totalt fikk vi inn over 180 bidrag fra ungdomsskoler,

barneskoler og barnehager i Vesterålen

Bidragene brukes som utgangspunkt for de endelige

tegningene av containermuseet 



Ny slide på nye skisser, bakfra og front på en eller annen måte.



Ny slide på nye skisser, bakfra og front på en eller annen måte.

Zoom ut for bedre kvalitet

ET SIRKULÆRT
SIGNALBYGG







Samskaping av kulturattraksjon 2021-2025


For å lande den endelige modellen på 500 kvm lager vi flere demoer og prototyper for å teste konseptet underveis


BIlde modell deadline


SAMSKAPING AV EN
KULTURATTRAKSJON
For å utvikle den endelige Vesteråles-modellen på ca 500m², lager vi

frem til 2025 flere prototyper for å teste konseptet underveis.





Kjernegruppe



RESIST
PROSJEKTET

VESTERÅLEN REGIONRÅD X SINTEF 
GAIA VESTERÅLEN X ANDFJORD SALMON

 
RESIST handler  om k l imat i lpasning med

utgangspunkt i  u l ike dist r iktsregioner i  Europa.
Her spi l ler  Vesterålen en nøkkelro l le.

 
"Den største EU-t i ldel ingen t i l  et  norsk ledet

k l imaprosjekt  noensinne".



7.000 i utenforskap med nye visuell

Finn nasjonale tall - Fjern nordland

unge mennesker i  utenforskap
i Norge.

114.000

Sånn kan vi  ikke ha det.



Gjennom GaiaTalent ønsker vi å koble

Med nye vise av spillkomponeneter

Gjennom GaiaTalent ønsker vi  å
koble utenforskap med behovet

for digital  kompetanse i
distriktene.



Laget av gaiatalent



Gaia Talent søker



Modell til NFK


GAIA-SENTERET
 

FOU OG
INNOVASJONSLAB

MILJØ
KONTRAKT

Mini-museum Mini-museum
Gaia

Containermuseum Digital turismeReisende container

GAIA-KONSEPT
Forskning og utvikling. Klima og miljø.

Barn og unge.



Highlight pressemelding ringvirk



GaiaVesterålen vil: 
 

Bidra til en ny fortelling om Nord-Norge

Sette Vesterålen på kartet


Skape kompetansearbeidsplasser

Vi hva vi kan få til med å arbeide sammen


Kompetanseutveksling mellom bransjer og kommuner

GaiaVesterålen vil: 
Utenforskap 

Det grønne skiftet

Lokalsamfunnet 



Vi er i håp-bransjen
 VI ER I
HÅP-BRANSJEN



GaiaVesterålen vil: 
 

Bidra til en ny fortelling om Nord-Norge

Sette Vesterålen på kartet


Skape kompetansearbeidsplasser

Vi hva vi kan få til med å arbeide sammen


Kompetanseutveksling mellom bransjer og kommuner

GaiaVesterålen vil: 
Utenforskap 

Det grønne skiftet

Lokalsamfunnet 




