
 
 
Kjære jury la oss være med å forme fremtiden sammen 
 
Dessverre så vi ikke utlysningen før i dag, så denne presentasjonen blir mer en kort introduksjon. 
Vi er i alle fall Environ, en kommende non profitt paraplyorganisasjon hvis formål er å bidra til at vi når 
den klimatiske delen av FN's bærekraftsmål. 
 
Oslo ble utnevntt til årets miljøby 2019 som har gitt oss en ennå sterkere grobunn som et globalt nettverk 
med base i Oslo 
 
Environ ønsker å være en tverrpolitisk organisasjon som jobber med samarbeidet mellom alle deler av 
samfunnet med særlig fokus på den yngre generasjon 
 
Da vi oppdaget at dere utlyste en etasje i det kommende bygget ble vi ekstremt interesserte. Med et 
motto som her flytter naturen inn, mener vi bygget treffer akkurat vår filosofi. En filosofi om å skjønne at 
naturen vår viktigste ressurs og at et bærekraftig samspill mellom kultur og natur er avgjørende for vår 
eksistens. 
 
Vi er ambisiøse og ønsker å lage en etasje som former fremtiden. 
Etasjen vil være sentrert rundt en miljøhub der vi ønsker å knytte sammen de beste firmaer og hoder 
rundt miljøtech, med mål om å treffe miljømålene. Denne jobben er allerede begynt uavhengig av deres 
utlysning. 
I tillegg ønsker vi å ha med vår andre organisasjon IT uten grenser som har som formål og både utdanne 
og arbeidssette ungdom og unge voksne fra utviklingsland i hele verden. Når det gjelder den fysiske 
utforming har vi på den knappe tiden vi har visst om dette allerede utformet oss mange spennende 
tanker.  
 
Vi er på vei til å lande mye av vår lanseringskonferanse. Vi er i den anledning i snakk med teamet rundt 
Leonardo Dicaprio og Gretha Thunberg for å få dem til å komme til Oslo og ta del. I tillegg har vi en rekke 
andre samarbeidspartnere som gjør at vi er sikre på kan gjøre konferansen til en global arena med mye 
impact. 
 
Bak vårt initiativ har vi folk fra ulike bransjer som eiendom, forskning, politikk, ungdomsarbeide og mye 
mer. Vi er et unikt team som vet vi har gjennomføringsevnen til prosjektet. 
Vi kommer veldig gjerne inn å presenterer oss og mer om våre tanker om dere ønsker. 
Og siden tiden ble knapp for oss pga sen informasjon om konkurransen, lager vi gjerne en ordentlig 
presentasjon om dere ønsker. 
 
Vi er sikre på at dere med oss vil få inn en partner som løfter bygget, blir en plattform Oslo by og Norge vil 
være stolte av og at vi blir et globalt initiativ som vil påvirke verden til et å bli et bedre sted å leve. 
 
Vi håper å høre fra der. 
 
Mvh oss i Environ 
 
 


