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En NIFU-undersøkelse fant at blant alle som sluttet i videregående skole i Akershus skoleåret
2010-11, ble forklaringer utenfor skolen, som psykiske og psykososiale vansker, fysisk sykdom,
graviditet, vanskelige hjemmeforhold og rus oppgitt for 40 prosent Mange av disse velger heller å gå
rundt å finne på ugagn enn å aktivisere seg i samfunnet. Potensialet til disse ungdommer blir ikke
benyttet og det er et stort tap av samfunnsressursene.
Stovner er en av de bydelene med flest fritidstilbud per innbygger. Grunnet sløfying av midler
så ble mange av de lokalefritidsklubbene i området stengt. Dette har blant annet ført til en økning i
kriminalitet og rusmisbruk blant ungdom. Ringvirkninger av dette blir da at ungdom er fraværende
fra skolen. De som ikke går på skolen, mister det viktigste arena for sosialisering og informasjon, og
dermed går glipp av informasjon om alt som foregår rundt dem. I tillegg blir mye av informasjonen
delt via flyers og brosjyrer, som man kan lett rote bort og er lite effektivt i dagens digitalalder.

Synkende engasjement, og økende frafallsrate, kriminalitet og rusmisbruk kommer definitivt til å føre
til uheldige konsekvenser i alle samfunn, hvis problemet ikke blir løst. For å løse dette
samfunnsproblemet som ungdom i vårt nabolag opplever, kom vi fram til ideen om å lage enkel
informasjonsportal i håp om at dette ville aktivisere dem og vekke engasjement blant dem. Dette
resulterte i Stovner Hub —en app som samler alle fritidstilbud og arrangementer på ett sted. Målet
vårt med Stovner Hub er å fylle den mangelen på et effektivt kommunikasjonsmiddel mellom
aktører og ungdom i området.
Appen er enkel å bruke og er helt gratis for brukere. Gjennom appen kan ungdom få informasjon om
alle happenings i nærmiljøet og arrangementer, aktiviteter på fritidsklubber, nyheter og
oppdateringer fra aktivitetstilbydere. Påmelding til arrangementene kan også gjøres via appen.
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Ungdom kan publisere nyhetsartikler via en organisert mediegruppe og kommentere innlegg.
Brukerne velger selv hva de vil se på av arrangementene og tilbud ettersom interessen deres.
Appen er nyskapende siden det ikke finnes et tilsvarende produkt ut i markedet, kanskje ikke i hele
Norge, som jobber med å øke engasjement blant ungdom som sliter. Stovner Hub er teknisk
avansert og laget fra «scratch». Det som skiller Stovner Hub ut fra andre apper er at den fungerer
ikke som en videreføringstjeneste som bare sender brukeren til en Facebook side eller et nettsted
ved klikking på innlegget.
Det ultimate målet er å bytte ut all papirreklamen i Groruddalen med Stovner Hub, og at alt av
aktivitet blir lagt i appen, slik at gamle klubbregister, flyers i hopetall, plakater og annet ikkemiljøvennlig reklame vil bli byttet ut med en moderne,
brukervennlig og miljøvennlig mobilapp. Noe som vi
føler er det beste for både brukere og aktører. Dette
synes vi og mange av våre samarbeidspartnere i
bydelen er en innovativ.
Da vi presenterte ideen vår til Bydel Stovner, merket vi
raskt at det var stor interesse og begeistring for den.
Senere fikk Polygon UB over 50 000kr i form av utstyr
fra Groruddalsatsningen. I oktober 2016 fikk Akers Avis
Groruddalen høre om oss og viste stor interesse i
Stovner Hub-appen. Daglig leder og nestleder i
bedriften ble intervjuet, og presenterte appen. Akers
Avis trykkes opp i rundt 35 000 eksemplarer per utgave.
Vi fikk tidlig tilbakemelding fra Akers Avis at det hadde
blitt sendt inn ti-talls henvendelser angående appen.
Vi mener at bedriften har fokus på dobbelt bunnlinje
med tanke på at vi gjør en sosial endring i samfunnet ved å øke engasjement blant ungdom som
sliter, og ved å ha en fremtidig økonomisk bærekraft for bedriften. Siden produktet vårt er en app
har vi ikke noen andre utgifter enn kun lønn til oss hittil. Inntektene derimot kommer til å vokse
eksponentielt over tid med flere aktører som kunder.
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