
SAMFUNNSBEVISSTE KVADRATMØTER

Når man jobber med kvadratmetre, er det også nødvendig å tenke utenfor firkanten. 
Eiendomsutvikling med samfunnsinnovasjon, sosialt entreprenørskap og frivillighet 

skaper henrykkende prosjekter med flere bunnlinjer.
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Eiendom  
med omtanke

ByKon jobber med utvikling. Utvikling  av  eiendommer. 
 Utvikling av områder.  Samfunnsinnovasjon. Byutvikling. 

I ByKon forsøker vi alltid å styrke  eiendomsprosjektene 
ved å skape positive og overraskende  merverdier. Dette 
gjør vi ved hjelp av frivillighet, sosialt entreprenør skap, 
gjenbruk, miljø, kultur, kultur minnevern, deling og 
 digitale muligheter. Det som passer.

Nettverk: 
Når de rette menneskene har de rette møtene blir 
 resultatet enklere gjennomføring, sterkere merke
varer, fornøyde naboer, velvillige politikere og bedre 
lønnsomhet. Og slike ting er mye verdt, uansett hva 
slags verdier vi snakker om.



Hva gjør ByKon
30 års erfaring med drift og utvikling av eiendom, for referanser se www.bykon.no

Eiendomsrelatert 
prosessledelse

Eiendoms, destinasjons 
og byutvikling

Fremheve verdiene i varige og  bestandige 
bygg og gode fotavtrykk

Økt forståelse samt verdiskapning  
ved human by og stedsutvikling

Nettverksbygger og 
nettverksdeler på tvers

Problemengasjement og 
 avlastingsengasjement

Bidra til god design, robuste  
planløsninger, godt håndtverk

og bestandige materialvalg

Sosialt engasjement og 
entreprenørskap som virkemiddel

 i by og stedutvikling

Styrke frivilligheten med fokus på   
ungdom, vanskeligstilte og friluftsliv

Øke innovasjonstakten i eiendoms
bransjen, øke forretningmulighetene  

og øke verdiskapningen

Bidra til god samhandling og 
 brobygging mot politiske og   
administrative  myndigheter

Initiativtaker, pådriver og utfordrer  
for eiendomsbransjen, frivilligheten  

og  myndighetene

Interimledelse i  
eiendomsvirksomheter

Reguleringsprosesser Konseptutvikling

Knut Halvor Hansen
Daglig leder



Endring og positive merverdier skjer ikke uten omtanke, 
engasjement, annerledes tanker og masse erfaring.

Eiendomsutvikling for viderekommende, alltid med fokus 
på samfunnsansvar og verdiskapning.

ByKon er involvert i sosialt entreprenørskap, digital 
kobling og samfunnsinnovasjon i eiendom gjennom:

Bevisste.no       |       Enterspace.no        |         Pådriv.no

For utdypende informasjon:  
 
Bykon.no
Eller kontakt Knut Halvor Hansen 
Tlf: +47 915 93 195
E-post: khh@bykon.no
facebook.com/bykon

Er du opptatt av  
flere bunnlinjer?
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