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3 september: Framtidens arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning tillsammans med 
Kairo’s Future, Jill Stor & Helena Kortered

1 oktober: Gustav Stenbeck  
Där affärer och hållbarhet möts

5 november: Moa Björnson
Att sätta en plats på kartan 
- platsutveckling i praktiken

3 december: Jesper Rönndahl
Problemlösning – the science way!

31 januari: Årsmöte 2022









techinwestsweden.com
16 – 19 november



After Work 
19 november





@MOABJORNSON 
CEO Træna 365  
www.tenktraena.no / www.traena365.no

#Platsutvecklingspepptalk

TENK TRÆNA

http://www.tenktraena.no/
http://www.traena365.no/


Va långt bort du flyttat!



Ska de icke-urbana platserna bara vara
nostalgiska kontraster till stortsadsnormen

eller kan små orter också vara förebilder
för innovation och utveckling? 







”In cod we trust”

Photo: VardøTræna fish factory



Stenålderssamhälle





Festivalsamhälle



SUPERURBANISERING 



PLATSATTRAKTIVITET?



BOSTEDSATTRAKTIVITET?



Livskraftig næringsliv
Godt foreningsliv

Rik kulturliv
Trygt

God oppvekstmiljø
Vakker natur

BOSTEDSATTRAKTIVITET?



KVÄLLSEKONOMI



Vi vet ganska lite om framtiden. Så vi 
måste odla vår nyfikenhet, och aldrig

tro att vi kan förutspå allt.



Testing as a tool!

seaweed

lighting projects

Small scale business

Fishing incubator

Architecture

Research projects

Tourism

Artist & Business in Residence

Un-Urban Experiments
Think Træna
“Rural living Lab”

Photo: Vardø



EMPTY HOUSES?

«Apply to become a test-islander and try the life at the Arctic Circle» 

What happens if we invite the world?



+

Artist + Business + Chefs + Families + Researchers in Residence

500 applicants from all around the world!



Some examples…



Foto Kathrine Sørgård

New social meeting places



New businesses



Træna ”Urban” Lighting

New competencies



Få rätt folk med ombord!

Finance and fishing – the next generation of islanders!



Nästa steg!















• Rama in möjligheterna
• Kombinera lokala och folk 

utifrån
• Jobba snabbt och långsamt
• Odla säregenheten
• Utveckling tar tid. Tålamod

lönar sig!



Den största resursern är folk som älskar sin plats <3 
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TACK!
@tenktraena
@traena365

@moabjornson
www.tenktraena.no
www.traena365.no
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