STYRETS BERETNING FOR 2018
Styret i Byen Vår Kongsvinger har i perioden bestått av leder Trude K. Lidal og
styremedlemmer Birgitta Lindén, Ole Gjermundbo, Uno Arnesen, Heidi Heierdal, Lasse
Ellingsen, Siw Solberg, Bjørn Johansen og Vidar Iversen. Uno Arnesen har vært ansatt
som daglig leder, Marvel Sørensen som kontormedarbeider og Torill Luijbregts som
markedsrådgiver. Ansatte på prosjektbasis har vært Liv Svartberg for Kremmertorg,
Line Heldt for Liv i Leiren, og Elaine Holmen, Karin Granrud Andresen og Gunn-Lisbeth
Malmo Nordseth for Julemarkedet i Øvrebyen. I har også i år hatt Johan Olav
Engebretsen på arbeidstrening via NAV en dag i uka mesteparten av året. Han har bidratt
med kundebetjening og forefallende arbeid på kontoret.
Byen Vår har egne styremøter for representanter for handel og egne styremøter for
representanter for de private medlemmene. Det er totalt holdt 10 styremøter siden forrige
årsmøte.
Kontoret i Storgata 1 har hatt åpent hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 16.00.

Av de nye og største aktivitetene i perioden nevner vi:
• Kongsvingerguiden hver måned som Byen Vår sitt store, synlige varemerke utad.
• Videreføring av prosjekt OppTur Kongsvinger – Aktiv For Folkehelsa. Med støtte
dette året fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Kongsvinger kommune. Herunder
Friluftslivets Uke med rikholdig program og mange aktiviteter over ni dager.
Samarbeid med mange andre foreninger. Avslutningshelg med stort
friluftsarrangement i Puttara.
• Vinterfestivalen tradisjonen tro med mye snø og super løypetrase gjennom
Øvrebyen.
• Barnas Dag og nytt festarrangement hos Monter Stormarked, Langeland. Med
Einar Nilsson fra TV2s «Tid for hjem», skattejakt og klovnerier.
• Vårmarken og Høstmarken, igjen på nytt sted. Denne gang i området utenfor
Kongssenteret, Brugata og Rådhusplassen.
• Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Liv i Leiren. Stort marked i
Øvrebyen med utstillere, underholdning, aktiviteter og fest i parken på kvelden.
• Sentrumsgateløpet for 9. året på rad. Løpet befestet sin posisjon med barneløp, 5
km og 10 km. Godt samarbeid med bedriftsidretten – Kongsvinger stedsutvalg.
• Utvidet satsing på Kongsvingerdagen med fokus på GRØNT under nattåpent,
underholdning og gode tilbud i hele byen.
• Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Julemarkedet i Øvrebyen. Stort
marked med utstillere og underholdning.
• Jubileumskomite for 25-årsjubileet 2019. Et utvidet styre fordeler oppgavene og
sammen med butikkene syr sammen et program.
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Andre aktiviteter som er videreført:
• Kampanjen «Takk for at du handler lokalt» med profilartikler i butikkene.
• Kongsvingerkortet. Byens eget sentrumsgavekort.
• Kontinuerlig oppdatering av lukkede medlemssider, både handel og private, på
Facebook. Informasjon, nyheter og konkurranser.
• Administrasjon av Folkeakademiet Kongsvinger. Med konserter, foredrag og
impro-samarbeid med Kulturkollektivet, bidrag i Visefestivalen, juleforestilling og
musikkbesøk på institusjoner.
• Fire samlinger i møtearena for frittstående butikker. Inkludert kurs i VIPPSbetaling sammen med Sparebank1 Østlandet.
• Fire vellykkede Kremmertorg på Rådhusplassen i løpet av sommeren.
• 17.mai igjen på festningen. Lokal underholdning og trivelig avslutning på
nasjonaldagen i Gyldenborg Amfi.
• TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon. Ringestafett mot næringslivet organisert
sammen med Glåmdalen.
• Julegateåpning i tradisjonell form. God nissestemning gjennom hele byen.
• Julelys- og lenker i byens sentrumsgater og på stasjonsområdet. Herunder også en
vellykket innsamlingsaksjon til ytterligere oppgradering av julegatene.

Sammen med andre gode samarbeidspartnere, har vi også vært med på:
• Torsdagslunsj for næringslivet hver måned i samarbeid med K+ (Klosser
Innovasjon).
• HalloVenn for 6. gang. Godt samarbeid med Nærmiljøsenteret og mange andre
samarbeidspartnere. Veldig god stemning i Kongsvingerhallen.
• Hjulskiftekampanje i samarbeid med Bilia, som ga Byen Vår inntektene fra alle
som skiftet hjul på høsten.
• Utdeling av Årets Servicepris til Vita Kongssenteret i samarbeid med Glåmdalen.
• Forsøk på å etablere Norges lengste grill. Brannfaren satte en stopper for
prosjektet.
I tillegg til dette har vi deltatt (og holdt foredrag) på Opp og Fram-konferansen, vi har
hatt flere møter med politikere om arrangementer, vi har vært på B2Bmøter i regi av KIL
Toppfotball, vi har gitt bistand til arbeidet for vedlikehold av Vardefortet, vi har hatt
møter i forbindelse med planlegging av hotell i sentrum, vi har koordinert pop-upkunstutstilling i sentrum, vi har støttet Kongsvinger som rasismefri sone, vi har arbeidet
med videreutvikling av Kongsvinger-appen og internettportalen iVinger/iRegionen, vi
har fylt opp tomme vinduer i Storgata med butikkmateriell, vi har deltatt på frokostmøter
i Glåmdalen, på Høgskolesenteret, i Sparebank1 Østlandet og vi har selv arrangert
julelunsj på Bastian for våre hovedsamarbeidspartnere. Vi har videreført
samarbeidsavtalene med KIL Toppfotball og Klosser Innovasjon (tidligere Hedmark
Kunnskapspark).
I regi av Norsk Sentrumsutvikling har vi deltatt på årsmøte og medlemsmøte i Oslo, vi
har vært på årsmøte og medarbeidermøte i Folkeakademiet fylkesavdelingen
Oppland/Hedmark. Uno Arnesen sitter også i styret i fylkesavdelingen. Vi har vært på to
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medlemsmøter og årsmøte i Norsk Martnasforum. Møtevirksomhet både i
styringsgruppa og prosjektgruppa for «Kongsvinger 2050» sammen med Kongsvinger
kommune, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Her deltok vi også på
konferansen i forbindelse med utdeling av Bolig og Byplan-prisen 2018, hvor vi ble æret
med hederlig omtale for prosjektet.
Ellers å nevne, er at vi har bidratt med mange dugnadsprosjekter til russen og vi har
lånt ut utstyr, støttet og/eller hjulpet følgende arrangører med markedsføring gjennom
året: Lions Club, Kongsvinger Knights, KIL Toppfotball, Vinger Kulturforum, KIL
Fotball Kulturkollektivet, Russen, Drum Ladies, Kongsvinger skolekorps, DNT,
Glommasvingen Janitsjar, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Menighetsbladet, Speidern,
Brandval skolemusikk, Kongsvinger-Vinger Historielag, Kongsvinger kunstforening og
ulike skoleprosjekter.
Vi har solgt reklame på Byen Vår sine søppelkasser i sentrum, vi oppdaterer kontinuerlig
våre nye nettsider og 191 personer gir nå sin Grasrotandel til Byen Vår via Norsk Tipping.
Per 31.12.18 hadde Byen Vår 166 medlemmer i kategori 1 (bedrifter/etater), 55
medlemmer i kategori 2 (lag/foreninger) og 827 medlemmer i kategori 3 (private).
Informasjon til medlemmene er basert på stoff i Kongsvingerguiden, på våre oppgraderte
internettsider, via Instagram og på Facebook.
Regnskapet 2018 viser for en gangs skyld et stort overskudd. Dette er hyggelig, men det
er viktig å bemerke at tallene blir noe misvisende da det i inntektene inngår bokførte
tilskuddsmidler som også gjelder for 2019, hvor deler av kostnadene vil bokføres.
Overskuddet viser kr 356 900 mot et underskudd på kr 58 900 året før. Totale inntekter
for 2018 var kr 4 424 200. Totalkostnadene for 2018 var kr 4 067 300. Foreningen har
ingen gjeld og en egenkapital på kr 474 600.
Vi takker alle medlemmer for positiv medvirkning i året som har gått. En spesiell takk til
våre hovedsamarbeidspartnere, andre sponsorer og Kongsvinger kommune for at de har
gjort det mulig for Byen Vår å opprettholde et høyt aktivitetsnivå.
Hovedsamarbeidspartnerne har i år vært Leif Ryen Eiendom AS, Glåmdalen AS, ØM
Fjeld AS, Kongsbil AS, Eidsiva energi, VG-Trykk AS og Sparebank1 Østlandet. En takk
også til alle andre instanser, virksomheter, annonsører, enkeltpersoner, ulike
bidragsytere, lag og foreninger vi har samarbeidet med.
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