En menneskelig ladestasjon
Mens vi er opptatt med å lade våre biler og mobiler – hvem lader oss?

Hvorfor
Når fremtidsutsiktene viser en automatisert verden som raser avgårde i et enda
høyere tempo enn i dag, blir det viktigere enn noen gang at vi bremser ned for å ta
vare på det menneskelige.
For det har ikke noe å si hvor vakker en utsikt er, dersom vi ikke lærer oss å ta en
pause for å nyte den. For å få til dette må vi sette av det mest dyrebare av alle våre
ikke-fornybare ressurser – tid – til å stanse opp og være mer til stede.
Det å kunne ta et pust i bakken, legge vekk distraksjonene og få klarhet i våre egne
tanker og følelser, er ikke en selvfølge eller et privilegium – det er en evne. Noe vi
bør dyrke og bli bedre på hver eneste dag, for å kunne bli en positiv innflytelse på
oss selv og de rundt oss.
Oslos nye toppetasje kan bli et sted for nettopp dette.

Hva
Velkommen til En menneskelig ladestasjon. Et sted hvor tempoet blir lagt igjen på
gateplan, hvor utsikten vil være mer fristende enn mobilen, og hvor tiden flyter heller
enn å tikke.
Tusen kvadratmeter med rom, møbler, installasjoner, lys, lyder og mennesker som er
håndplukket for å gi allmennheten en opplevelse av øyeblikket – sammen.
Her vil vi ha et sted å sitte for studenter og frilansere, et infopunkt for tilreisende, en
liten kafé med sunne, kortreiste råvarer, og mye mer. Foredrag vil bli arrangert,
kunstutstillinger vil bli vist, og alt fra både møbler til mat til tematisk innhold til er,
selvsagt, klimapositivt ned til siste detalj.
Klimakrisen er vår tids tidløse problem, men vi vil ikke kunne ta tak i denne
oppgaven om vi ikke først har vår mentale helse og kunnskap på plass. Den
menneskelige ladestasjonen er skapt for å være en indirekte løsning på
klimaproblemet, for å åpne allmennhetens øyner om viktigheten av å minimere
stress, samt øke vår kollektive bevissthet rundt temaet klima, for å deretter finne en
løsning i lag.
En menneskelig ladestasjon i skyene vil med andre ord være en motpol til det
vrimlende knutepunktet Oslo S. Den perfekte kombinasjonen på et og samme sted.

Hvem
Enbjørningen er et selskap som er tuftet på problemløsning. Ved å samle de rette
menneskene til de rette prosjektene, løser Enbjørningen ethvert problem til enhver
frist.
Hvem kunne vel vært mer passende til å være med og løse klimagåten, enn en
nøktern, hands-on bedrift hvis formål er å samle mennesker for å løse problemer?
Dersom Enbjørningen fikk muligheten til å drifte den menneskelige ladestasjonen,
ville Oslos nye toppetasje kommet til live gjennom kreativitet, pliktoppfyllende
mennesker og ærlig arbeid.
Og selvfølgelig mye latter og lek.

Takk for meg :)
Les mer om Enbjørningen på enbjorningen.no.

