Identitetsplattform for
Hamarregionen

Felles ståsted – felles fokus
Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for?
Hva skal regionen være kjent for? Hva skal regionen love? Hva skal regionen være for sine
innbyggere, for næringslivet i regionen og for de som besøker oss? Hva er det vi sammen
skal strekke oss etter? Hva vil vi at folk skal tenke på når de hører navnet vårt? Denne
plattformen skal gi retning for de fire kommunene i Hamarregionen. Plattformen skal bidra til å få flere til
regionen vår, samt føre til positiv endring fra de som allerede bor eller er etablert her.
Hamarregionen opplever konkurranse om innbyggerne, næringsetableringer og turister. Vi har derfor
vært opptatt av å tydeliggjøre hva Hamarregionen skal stå for og hvordan vi skal bli oppfattet. Alt med et
mål for øyet - å skape en bedre region for våre innbyggere, for næringsliv og for de som besøker oss.
På de neste sidene vil du finne en nærmere forklaring på hva Hamarregionen skal stå for og være i
fremtiden. Dette er et resultat av en prosess der mennesker fra hele regionen har deltatt. Politisk ledelse
og kommuneadministrasjon, nærings- og reiselivsaktører og innbyggere har alle fått komme med sine
innspill. Vi er derfor trygge på at denne plattformen representerer identiteten til hele regionen.

Hamarregionens DNA er

DNA
DNAet beskriver det Hamarregionen grunnleggende
skal handle om – det vi ønsker at folk skal tenke om oss.
Dette er selve essensen i identiteten vår. Alt vi gjør av
aktiviteter og beslutninger for Hamarregionen må
relateres til dette.

Romslig

Alle undersøkelser om vår region peker i samme retning. Vi blir
oppfattet som et raust, solid og helhjerta folk. Noen vil si trauste,
rolige og koselige. Samtidig utmerker regionen seg med sitt
varierte kulturlandskap med mye plass og åpenhet.
Innbyggerne selv trekker først og fremst frem den vakre naturen,
det aktive liv og at de bor midt i matfatet. Tradisjoner står sterkt,
og en iboende gjestfrihet møter folk som kommer til regionen.
Felles for alt dette – mye plass med stor valgfrihet, et raust og
gjestmildt folk, og nære natur- og aktivitetsopplevelser. En region
som kan og vil legge til rette for at innbyggere, næringsliv og
besøkende skal trives og lykkes.

Ambisjon
Hamarregionen
skal være Norges
mest
imøtekommende og
tilretteleggende
region
Geelmuyden Kiese

Ambisjonen handler om den fremtid vi drømmer om å skape
sammen. Hva skal vi strekke oss etter hver eneste dag?
Vi ønsker oppriktig at du skal trives og lykkes, derfor vil vi
strekke oss så langt for innbyggere, næringsliv og besøkende
med åpne armer.
Vi skal legge til rette for skaperkraft og gode ideer. Vi har viljen
og vi har driven til å hjelpe deg ett skritt videre.

Hensikt
Alle skal føle seg
velkommen og
ivaretatt,
og få mulighet til å
utvikle og utfolde seg

Geelmuyden Kiese

Hensikten handler om hvorfor vi er til. Hamarregionens
grunnleggende oppgave handler om den verdi og de opplevelser
Hamarregionen skal skape for våre innbyggere, næringsliv og
besøkende.

Hamarregionen skal være Norges mest imøtekommende og
tilretteleggende region, derfor må alle som kommer til regionen få
følelsen av å være velkommen, bli ivaretatt og bli gitt muligheter til å
utvikle og utfolde seg.
Det oppfattes som vanskelig å etablere seg andre steder, derfor skal
etableringsprosessene i Hamaregionen være positive og konstruktive
både for etablerer og for kommunene selv.

Hamarregionens karakter er:

Raus

Karakter
Karakteren forteller hvilken personlighet vi legger i kulturen som vi
ønsker å fremme og forsterke - hva vi skal stå for og hvordan vi skal
være – både overfor innbyggere, næringsliv og besøkende.

Raus

Offensiv
Solid

Folket i Hamarregionen er rause. I det ligger det en iboende gjestfrihet,
her tas du imot med åpne armer. Vi står for en sterkt fellesskap og
dugnadsånd. Man er også åpne for nye mennesker og nye ideer.
Offensiv
I Hamarregionen ser vi muligheter i stedet for hindringer. Innstillingen er
at alt er mulig. Vi møter deg med fremtidstro og et positivt sinn. Det er
rom for handling, der vi i fellesskap jobber for vekst og utvikling.

Solid
Folket i Hamarregionen er hel ved. De er pålitelige, dyktige og grundige.
Det er stabil arbeidskraft her som liker å ta i et tak. Du vet hva du får.
Vi går helhjertet inn for det vi bestemmer oss for.
Geelmuyden Kiese

Hamarregionens løfter er:

Norges Spiskammer
Alle muligheter til et
aktivt liv
Rom for å skape
Norges beste vertskap

Geelmuyden Kiese

Løfter
Løftene representerer de lovnader Hamarregionen skal gi
innbyggerne, næringslivet og besøkende. Dette gir klare føringer for
hvilke budskap og temaer vi skal trekke frem i vår kommunikasjon,
men også hvordan kommunene og næringslivet skal handle og
opptre samlet fremover.

Norges Spiskammer
Alle muligheter til et aktivt liv
Rom for å skape
Norges beste vertskap

Norges Spiskammer

Alle muligheter til et aktivt liv

Er du i Hamarregionen er du midt i matfatet. Vi er et av
Norges største landbruksdistrikter og vi har produsert
mat til hele Norge i all tid. Regionen er også ledende i å
videreutvikle de ressursene vi har her - vi huser et stort
miljø innen foredling og bioteknologi. Våre lange
tradisjoner innen landbruk møtes med innovasjon og
forskning.

I Hamarregionen har vi variert natur. Flott er den også. Hos
oss får du både det åpne landskapet, det magiske lyset som
speiler seg i sjø og fjell tett ved byene. Mjøsa er ikke bare
vakker, den sørger også for vannsport og gode
bademuligheter om sommeren. Vi har et stort antall
turmuligheter til sykkel og til fots. Om vinteren har vi
Norges beste langrennsterreng, i tillegg er vi snøsikre.

De flotte (Mjøs)gårdene våre er sentrum for Norsk
mattradisjon. De holder liv i tradisjonene og vil servere
deg kortreist og ærlig mat. I Hamarregionen tar vi med
andre ord mat på alvor, og jobber hardt for å gi deg
smaksrike og gode matopplevelser. Vi sørger også for
noe godt til maten gjennom vår lange brenneri- og
bryggeritradisjon.

Regionen består også av mange mennesker som holder liv i
det store mangfoldet av fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Et
fantastisk fellesskap og dugnadsånd fører til at innbyggere
og besøkende har alle valgmuligheter.

Geelmuyden Kiese

Her kan du leve en sunn livsstil der du kan sykle til jobb og
barnehage, kombinert med rike kulturopplevelser i byer og
tettsteder nær deg.

Rom for å skape

Norges beste vertskap

Selv om vi er Norges mest tradisjonsrike region,
sitter vi ikke fast i tradisjonene. Vi våger å tenke nytt.
Og vi tør å satse. Det er våre store klynger innen
bioteknologi og IKT/spill bevis på. At
Hamarregionen huser ledende utviklingsmiljøer,
tilfører regionen en unik blanding av tradisjon og
innovasjon. Stadig flere store aktører etablerer seg
her.

Hjertelig velkommen!

Bedriftene skal få mulighet til videreutvikling. Nye
bedrifter er hjertelig velkommen til å etablere seg. Vi
avsetter areal til næringsutvikling og nyetableringer.
Næringsnettverkene er gode møteplasser for alle
bedriftene, uavhengig av størrelse. Samarbeid og
tilgjengelighet er viktig for at næringslivet skal kunne
yngle, derfor står det i fokus hos oss.

Geelmuyden Kiese

I Hamarregionen skal vi være Norges beste vertskap.
Innbyggere, næringsliv og besøkende tas i mot med
åpne armer. Vi strekker oss langt for å gi deg det lille
ekstra.
Her skal alle trives og alle bidra, også de som har bodd
her i all tid. Nye innbyggere ønsker vi aktivt
velkommen. Vi håper du vil bli en del av det unike
samholdet og gode naboskapet vi har her.

Dette er Hamarregionen
Ambisjon

Hensikt

Hamarregionen skal være Norges
mest imøtekommende og
tilretteleggende region for
innbyggere, besøkende og næringsliv

Alle skal føle seg velkommen,
ivaretatt
og få mulighet til å utvikle og utfolde
seg

Romslig
Karakter
Raus – Offensiv - Solid

Geelmuyden Kiese

Løfter
Norges Spiskammer
Alle muligheter til et aktivt liv
Rom for å skape
Norge beste vertskap

