-for vekst og trivsel i Kongsvinger

HVA GJØR BYEN VÅR FOR NÆRINGSLIVET?
 Utgivelse av Kongsvingerguiden – synliggjøring av arrangementer og
tiltak, presentasjon av næringslivet, annonser.
 Arrangerer ulike kurs og har serviceprosjekter som priser,
kompetanseheving og ulike foredrag.
 Arrangerer Torsdagslunsj for næringslivet i samarbeid med K+.
 Kongsvingerkortet. Nytt gavekort som kan benyttes overalt i
Kongsvinger. Kunden velger fritt beløp.
 Fast kontor, god tilgjengelighet. Servicekontor for handlende og
publikum. Tre fast ansatte. Tilrettelegger og gjennomfører
arrangementer til glede for innbyggerne og næringslivet.
 Månedlige styremøter. Her diskuteres det, erfaringer utveksles, og
planer legges opp. Referater. Fellesaktiviteter grovplanlegges.
 Byen Vår betaler enkelte fellesannonser i forbindelse med aktiviteter.
Samkjøring av annonsering.
 Vi administrerer og bekoster julegatebelysningen.
 Ordne med søknader til forskjellige instanser om tillatelser.
 Arbeider generelt for: Pynting i byen. Bedre utseende i sentrum,
søppelkasser, benker og blomster. Ryddeaksjoner.
 Samarbeid/talerør med/mot kommunen. Deltaker i prosjekter rundt
byutvikling og andre aktuelle temaer.
 Samarbeidsavtale med Hedmark Kunnskapspark gjennom vekstprogrammet K+, som bidrar med rådgivning og kompetanse til nye
og etablerte bedrifter.
 Aktivt medlem av Norsk Sentrumsutvikling. 50 norske byer.
Erfaringsutveksling, undersøkelser etc. om aktuelle temaer.
 Mange mennesker legger ned masse arbeid for å legge ting tilrette.
Dugnadsånd. Vi har et enormt nettverk.
 Mange tiltak som er positive for Kongsvinger og de som bor og
jobber her. Som f.eks. Kongsvingerdagen m/nattåpent, Julegater,
Vinterfestivalen, Sentrumsgateløpet, Kremmertorg, Aksjon Søpplus,
Kongsvingermarken, Liv i Leiren, julemarkedet, Festningskonserten,
talentkonkurranser, TV-aksjonen og annet…...
Dette er med og skaper fokus på Kongsvinger – viktig at det skjer noe. Vi
støtter også opp om andre kulturelle tiltak som vi ikke direkte har
arrangementsansvaret for selv.
Alle byer har en handelsstandforening og/eller næringsforening. I
Kongsvinger har vi Byen Vår. Flere drar i samme retning. Ingen byer har noe
lignende. Dette må vi ta vare på ved at alle blir medlemmer. En lav, lik
årskontingent for alle næringsdrivende.
les mer på våre nettsider

www.byen-var.no

