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STYRETS BERETNING FOR 2019 
 
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, 

Elaine Holmen og Karin Granrud Andresen for Julemarkedet i Øvrebyen. Wenche Walla 

har hatt korrekturansvar for Kongsvingerguiden. Siri Arnesen var hos oss fra KUSK på 

arbeidsuke. I tillegg har vi hatt veldig mange frivillige på dugnader gjennom året. 

 

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, største eller viktigste aktivitetene i perioden nevner vi: 

• Byen Vår sitt 25-årsjubileum. Mindre jubileumsarrangementer gjennom året, 

men med hovedfokus på en egen storsatsing på jubileumsuke i juni. Norges Største 

Catwalk. Norges Lengste Vannsklie. Stort skateboardhow. Fyldig Jubileumsbilag. 

Godt synlig jubileumspynt i gater og butikker. Storslått jubileumsmiddag på 

festningen for sponsorer og gode hjelpere gjennom mange år. 

• Kongsvingerguiden hver måned som vårt viktigste, synlige varemerke utad. 

• Videreføring av prosjekt OppTur Kongsvinger – Aktiv For Folkehelsa.  

Samarbeid med mange andre foreninger.  Prosjektrapport er sendt 

Sparebankstiftelsen Hedmark, som hovedfinansieringskilde. 

• Vinterfestivalen 2020 dessverre uten snø. Men med motbakkeløp, underholdning 

fra scenen i Herdahlsparken og god stemning likevel. 

• Julelys- og lenker i byens sentrumsgater og på stasjonsområdet. I år en fornyelse 

av julepynt i Storgata og Brugata. Samarbeid med Brannvesenet og kommunen. 

• Vårmarken og Høstmarken i området Kongssenteret, Brugata og Rådhusplassen. 

Godt samarbeid med AktivitetsTorget og Kulturkollektivet. 

• 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 10. året på rad. Barneløp, 5 km og 10 km. Godt samarbeid 

med bedriftsidretten – Kongsvinger stedsutvalg. Trivelig stemning i byen. 

• Hovedansvar for planlegging og gjennomføring av Julemarkedet i Øvrebyen. Stort 

marked med utstillere og underholdning. 

• Friluftslivets Uke med rikholdig program og mange aktiviteter over ni dager, 

inkludert friluftsarrangement med overnatting i Puttara. Samarbeidsprosjekt 

med Kongsvinger 2 Speidergruppe, DNT, Sentrum videregående skole m.fl. 

• Jubileums-kunstprosjekt med Byen Vår – bilde laget av Elena Abessinova. 

Produsert, trykket opp og innrammet for salg. 

• Vi har vært aktive overfor eiere av private parkeringsplasser og kommunen for å 

få til en time gratis parkering over hele byen. Dette har vi fått til nesten fullt ut. 



   
 

 2 

Andre aktiviteter som er videreført: 

• Kampanjen «Takk for at du handler lokalt» med profilartikler i butikkene.  

• Oppfølging av viktige spørsmål for å ta vare på lokal handel og en levende by. 

Herunder to samlinger i møtearena for frittstående butikker med tema utstillinger 

og inspirasjon i hverdagen, samt aktiviteter for 25-årsjubileumet. I innspill til 

parkeringsstrategien har vi også lansert tanken om en egen handelskoordinator. 

• 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, 

tryllekunst og musikkbesøk på institusjoner. 

• Fire 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 CARE International. 

• Julegateåpning i tradisjonell form. God nissestemning gjennom hele byen.  

• Ploggingens Dag. Søppelrydding i sentrum. 

• Utdeling av Årets Servicepris til Castrum Spiseri i samarbeid med Glåmdalen. 

 

 

Sammen med andre gode samarbeidspartnere, har vi også vært med på:  

• Norges Største Reunion. Stort kick-off for omdømmesatsing fra Klosser. Vår rolle 

vardeltakelse i prosjektgruppa, med spesielt ansvar for forberedelse og 

gjennomføring av kveldsarrangement i Kongsvingerhallen. 

• Seks Torsdagslunsjer for næringslivet i samarbeid med Klosser Innovasjon. Vi 

kunne med dette feire 10-årsjubileum for Torsdagslunsj. 

• I samarbeid med Kongsvinger Kunstforening: Filmbad med Anders Hesbøl og 

Stein Torleif Bjella på våren, og det store kunstprosjektet på Festningen på høsten. 

• HalloVenn for 7. gang. Godt samarbeid med Nærmiljøsenteret og mange andre.  

• After-Work sammen med Klosser, Høgskolen og Regionrådet. 

• Blues-konsert i Vinger kirke sammen med Eie Eiendomsformidling og Blue Mood. 

• Å plassere ut Jubileumsbenk Byen Vår 25 år i Byparken og senere ved sykehuset, 

gave mottatt av Nordisk Massivtre. 

 

I tillegg til dette har vi deltatt på Opp og Fram-konferansen og kunnskapskonferansen, 

vi har deltatt og holdt foredrag på Folkehelsekonferansen ved Høgskolesenteret, vi har 

hatt kåseri på årsmøtet, vi har holdt foredrag for handelsstanden i Eidskog, vi har vært 

på seminar på Hamar for Kulturinstitusjoner, vi har hatt møter med kommunen om ny 

veileder for skilt- og reklameinnretninger, vi har vært på møte angående reiselivssatsing, 

vi har hatt flere møter med politikere, vi har vært på B2Bmøter i regi av KIL Toppfotball, 

vi har gitt bistand til arbeidet for vedlikehold av Vardefortet, vi har deltatt i planlegging 

av ministerbesøk på Kongsvinger museum, vi har hatt møter i forbindelse med hotell i 

sentrum, vi har deltatt på årsmøtemiddag med Eidsiva energi på Lillehammer, vi har 

deltatt på to festlunsjer på Bæreia i anledning frigjøringsdagen og kirkeparade, og vi har 

selv arrangert julelunsj på Kafé Bohem for våre hovedsamarbeidspartnere. Vi har 
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videreført samarbeidsavtalene med KIL Toppfotball og Klosser Innovasjon, samt 

formalisert er ny avtale med Vinger Blues&Rock Club. 

 

I regi av Norsk Sentrumsutvikling har vi deltatt på Sentrumskonferansen i Bodø, årsmøte 

og medlemsmøte i Oslo, vi har vært på årsmøte og medarbeidermøte i Folkeakademiet 

fylkesavdeling Innlandet. Uno Arnesen sitter også i styret i fylkesavdelingen. Vi har vært 

på to medlemsmøter, samt årsmøte i Norsk Martnasforum i Steinkjer. 

 

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, KIL Toppfotball, Vinger Kulturforum, Kulturkollektivet, Russen, 

Drum Ladies, Kongsvinger skolekorps, DNT, Glommasvingen Janitsjar, Røde Kors, 

Menighetsbladet, Kongsvinger 2 Speidergruppe, Brandval skolemusikk, Kongsvinger-

Vinger Historielag, Kongsvinger kunstforening og Livsglede for eldre. I tillegg kommer 

all profilering til andre via Kongsvingerguiden. 

 

Vi har solgt reklame på Byen Vår sine søppelkasser i sentrum, vi oppdaterer kontinuerlig 

våre nettsider og mange ulike Facebooksider. 168 personer gir nå sin Grasrotandel til 

Byen Vår via Norsk Tipping. 

   

Per 31.12.19 hadde Byen Vår 164 medlemmer i kategori 1 (bedrifter/etater), 57 

medlemmer i kategori 2 (lag/foreninger) og 862 medlemmer i kategori 3 (private). Antall 

medlemmer er en liten økning fra året før. Informasjon til medlemmene er basert på stoff 

i Kongsvingerguiden, vår internettside og via ulike Facebook-sider. 

 

Regnskapet 2019 viser et underskudd, noe som var budsjettert, grunnet en periodisering 

opp mot et kunstig stort overskudd i 2018. Underskuddet viser kr 166 200 mot et 

overskudd på kr 356 900 året før. Totale inntekter for 2019 var kr 4 610 800.  Total-

kostnadene var kr 4 777 000. Foreningen har ingen gjeld og en egenkapital på kr 308 300. 

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.  

Styret i Byen Vår Kongsvinger 

  Kongsvinger 15. mars 2020 

 

Lasse Ellingsen  Vidar Iversen  Heidi Heierdal 

 

Birgitta M. Lindén  Ole Gjermundbo  Bjørn Johansen 

 

Uno Arnesen   Siw Solberg   Trude K. Lidal 


