HASSP = HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
GLOBALA NÄTVERK► LOKALA NÄTVERK►THINKPOINT◄ KÖPCENTRUM◄ALLMÄNHETEN

BILD: Källa Thinkpoint

VARFÖR THINKPOINT MED HASSP
Kommunens intentioner om Göteborgs 400 årsjubileum
”Jubileumsarbetet präglas av hållbarhet i alla tre dimensionerna: den sociala, den ekologiska och
den ekonomiska. Ytterst handlar det om att bygga en stad där drömmar tas tillvara, där vi som bor
och verkar känner delaktighet och sammanhang, samtidigt som den lockar hit fler.”

Canblinot Business Innovation
”Thinkpoint Innovation Arena är en naturlig vidareutveckling av det som Canblinot vill bidra med till
en hållbar framtid.” ”Detta ska vara en permanent förändringsbar digital och fysisk mötesarena
för alla som på något sätt vill vara med och skapa en hållbar framtid.”

Thinkpoints erbjudande
”Thinkpoint erbjuder ett stort antal aktiviteter för att utveckla sin verksamhet:
●Nätverksträffar ●Utbildningar ●Föreläsningar och workshops ●Idé-generering
●Projekt-deltagande ●Test-arena ●Showroom ●Event ●Tillgång till forskare ●Rådgivning och
affärsutveckling ●Trender och omvärldsbevakning ●Innovations-coaching ●Coworking-platser”

HASSP:s erbjudande
HASSP:s sociala nätverk avses bli en komplettering av och katalysator för Thinkpoint. Idag är
välfärden i fara. Endast ett fåtal invånare anser sig hörda eller ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen. I ett affärscentrum som Nordstan existerar ett flöde av tankar och idéer som i dag inte
tillvaratas som ett socialt kapital. Detta flöde kan i ett första steg fångas upp i ett HASSP-embryo, ett
nätverksrum, inom Thinkpoint (se skiss på nästa sida) och efterhand i samverkan med bland annat de
partner som redovisas nedan och ”fria” forskare, få såväl Thinkpoint som HASSP-nätverket att växa.

Tankar
I bifogad PPT-presentation framgår hur vi tänker. Genom tester av olika slag med olika stimulansåtgärder ska utkristalliseras hur man på bästa sätt kan tillvarata det sociala kapitalet och få det att
växa och balansera med det ekonomiska kapitalet. Effekterna av så kallad bonding och bridging, ickevetande och vadheter samt AI och hälsan kan testas. Forskningen får en vidgad funktion genom att
interagera med civilsamhället där den enskilde invånaren ingår. Till utveckling av ett socialt nätverk
som HASSP utnyttjas all kunskap som finns idag om bl.a. hjärna, hälsa, nätverksanalys och design.
HASSP vill även bidra till att stödja universitet/högskolor i deras tredje uppgift, att förmedla kunskap
till folket då den av olika skäl inte prioriteras samt nyttja ”fria” forskare för framtidsforskning t.ex.

Partner: Steg 1 Förslag:
Thinkpoint, NSPHiG, Got Unitet, CHAIR, Digital Tvilling, Filosof, Kultur, Hjärn- Miljö-”fria-”forskare m.fl

Tidplan
Under år 2020 etableras en stomme till en HASSP- anläggning där bl. a. de 17 miljömålen,
Mistra Urban Futures 8st synvändor och kommunens stuprör ställs ut tillsammans med planerna för
HASSP i ett nätverksrum öppet för folket. Under jubileumsåret utvecklas det sociala HASSP-nätverket
med allmänhetens hjälp och en interimsstyrelse för HASSP väljs för att utveckla det enligt plan.

Önskemål
Då Thinkpoint kommer att trycka på startknappen i mitten av hösten och parallellt skissar på hur
resten av arenan ska designas ser vi det som synnerligen intressant att få möjlighet till att ha med
en representant eller få en observatorplats i utvecklingen av arenan och för coworking.
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”Thinkpoint Innovation Arena är en naturlig vidareutveckling av det som Canblinot
vill bidra med till en hållbar framtid. Thinkpoint ska vara ett internationellt välkänt
koncept som är etablerat i andra städer världen över och skapar en bild av ett öppet
och innovativt Sverige som därmed bidrar till nya affärer.”
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Det sociala och holistiska HASSP-nätverket med informationsberikade träffpunkter
utanför akademin i form av noder/hubbar där ”fria” forskares och författares samt
enskilda medborgares betydelse beaktas, berikas med Thinkpoint Innovation Arenor.
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Resultat: Med det sociala HASSP-nätverket binds världens alla Thinkpoint samman så att
alla idéer, information, och innovationer kan fördelas på ett mångsidigt hållbart sätt
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Med Göteborgs Stads digitala tvilling kan digitala HASSP-noder med Thinkpoint på
kort tid etableras i alla stadsdelar och tillgodogöra sig det sociala kapitalet genom
civilsamhällets delaktighet. De olika nodernas och hubbarnas innehåll och
funktioner kan på ett effektivt sätt arbetas fram i samverkan.
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Resultat: Thinkpoint med HASSP blir därmed ett internationellt välkänt koncept som är
etablerat i andra städer världen över och skapar en bild av ett öppet och innovativt
Sverige som därmed bidrar till nya affärer, ökad välfärd och ett hållbart samhälle.
som kan samverka med intressanta personer, av olika art etc.
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Framtidsforskning
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HÅLLBAR FRAMTID

