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STYRETS BERETNING FOR 2020 
 
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. Faste prosjektansvarlige har vært Liv Svartberg for Kremmertorg og 

Wenche Walla som korrekturansvarlig for Kongsvingerguiden. I tillegg har vi hatt 

frivillige på dugnader gjennom året. 

 

Byen Vår har normalt separate styremøter for representanter for handel og 

representanter for private medlemmer. Det er totalt gjennomført kun seks styremøter 

siden forrige årsmøte. De fleste møtene er avholdt digitalt og med et samlet styre fra begge 

kategorier. 

 

Korona-situasjonen har medført at alle ansatte har vært delvis permittert i ulike 

stillingsprosenter gjennom året. 

Kontoret i Storgata 1 har hatt «korona-åpent» hverdager mellom kl. 11.00 og kl. 14.00. 

 

Av de nye, største eller viktigste aktivitetene i perioden nevner vi: 

 

• Lommeguiden. Aktivitetsbyen og byens grønne lunger. Kart og informasjon om 

utfartssteder. Produsert i flere tusen eks. 

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

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

med bedriftsidretten – Kongsvinger stedsutvalg. Makimumsantallet med 200 

deltakere ble fylt opp. Ikke noe barneløp. Artillerioberstens Vandrepokal for 

kvinner, ble for første gang utdelt til odel og eie til Eira Rapp. 

• Barneval som en del av en amputert aktivitetsfestival. Stort oppmøte blant byens 

barnehager da de møtte Tut, Bert & Ping m.fl. i Byparken under aktivitetsuka. 

Bordtenning, roing, golf og løping var blant de andre barneaktivitetene denne uka. 

• Høstmarken ved Kongssenteret og på Rådhusplassen. I år med Food Truck 

Festival for første gang, samt stor AmCar-treff. Godt opplegg med smittevern. 

• Regionale workshops i digitalisering for handels- og servicebedrifter i samarbeid 

med Odal næringshage. Kompetansehevning for handel. Totalt 12 timer. 

• Engasjement for bevaring og overtakelse for midlertidig drift av Norsk 

Fengselsmuseum på Festningen. Organisering av dugnader. Finansiell støtte fra 

kommunen, ØM Fjeld, Mapei, Lions Club og Kongsvinger-Vinger historielag. 

• Juletresalg på Rådhusplassen i samarbeid med Opaker Gård og KIL turn. 

• Etablering av egen nettportal for Kongsvingerguiden. 

 

Større aktiviteter vi måtte avlyse på grunn av korona: 

 

• Alle Torsdagslunsjer 

• Ta-vare-på-uka 

• Vårmarken 

• Liv i Leiren 

• HalloVenn 

• Julegateåpning 

• Julemarkedet 

i Øvrebyen 

• Vinterfestivalen 2021 
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Andre aktiviteter som er videreført: 

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

• Kongsvingerkortet. Byens eget gavekort. Rekordstort salg med 75% økning. 

Herunder også en samarbeidskampanje med Kongsvinger Bilsenter. Vi har også 

innført en egen ordning der man kan lade opp sitt eget gavekort via en app. 

• Prosjekt OppTur Kongsvinger – Aktiv For Folkehelsa. Samordning og 

markedsføring av lokale idretts- og folkehelseaktiviteter.  

• Julelys- og lenker i byens sentrumsgater og på stasjonsområdet. Godt samarbeid 

med Brannvesenet og kommunen. 

• Kontinuerlig oppdatering av lukkede medlemssider på Facebook, både handel og 

privat. Informasjon, nyheter og konkurranser. 

• Administrasjon av Folkeakademiet Kongsvinger. Med dukketeater,  musikkbesøk 

på institusjoner og bidrag til kreative, lokale show og sangaktiviteter. 

• Tre Kremmertorg på Rådhusplassen i løpet av sommeren.  

• 17.mai igjen på festningen. Lokal underholdning og trivelig avslutning på 

nasjonaldagen i Gyldenborg Amfi. Begrenset publikumsantall på 50. 

• Kongsvingerdagen. Med justerte aktiviteter. 

• TV-aksjonen for WWF. I år med digitale bøssebærere. 

• Utdeling av Årets Servicepris til Vitusapotek i samarbeid med Glåmdalen. 

 

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

• Allsang på Festningen. Seks sommer-søndager i regi av Lars Ovlien og Øivind 

Roos. Nærmere 30 artister, streaming på nett og svært god stemning. 

• Friluftslivets Uke i regi av DNT. 

• Å fylle tomme vinduer i Brugata. Samarbeidsprosjekt med Sentrum vgs. 

• B2B-møter og videreføring av samarbeidsavtale med KIL Toppfotball. 

• Å arrangere grensehandelkonferanse med Klosser Innovasjon og Glåmdalen. 

• Sammen med ildsjeler arbeide for frisbee-golfbane i byen. 

• Arrangere dugnad for rydding av søppel langs elva. 

• Dratt i gang kronerulling/korona-dugnad sammen med Eie eiendomsmegling. 

Målsetting å gjøre noe morsomt for folket etter koronaen. Egen konto opprettet. 

 

I tillegg til dette har vi deltatt på møter i kommunen angående prosjekt Kongsvinger 2050, 

sentrumshotell og 75-årsjubileet for frigjøringen. Vi har ellers deltatt på møter angående 

kultur/reiselivssatsing i Øvrebyen, møte om opprusting av nærmiljøområdene på 

Vennersberg og møte i Puttaras venner om planlagte utviklingsprosjekter i Puttara.   

 

I regi av Norsk Sentrumsutvikling har vi deltatt på Sentrumskonferansen, digitalt fra 

Drammen, vi har deltatt på digitalt årsmøte i Folkeakademiet Innlandet. Uno Arnesen 

sitter også i styret i fylkesavdelingen.  

 

Under korona-pandemien har vi hatt jevnlig kontakt med kommuneoverlegen, 

kommunen, NHO og Klosser for å informere, foreta kartlegging, gjøre tiltak og gi innspill 

og hjelp i ulike sammenhenger. Vi fikk kommunal støtte til å styrke Takk for at du 

handler lokal-kampanjen med annonsering og informasjon til butikker og publikum.  
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Vi har hatt dialog og erfaringsutveksling om utviklingen opp mot grensehandel og 

avgiftsnivå. Butikkene i byen har generelt klart seg bra, takket være god, kreativ innsats 

og stengte grenser. Vi har delt ut 600 munnbind til ulike næringer. Og vi har hatt god 

dialog fortløpende med kommuneoverlegen gjennom hele perioden for å kartlegge tiltak 

for ulike arrangementer opp mot smittevern, antall etc. Vi har fått statlig kompensasjon 

for inntektsbortfall fra Kongsvingermarken. 

 

Ellers å nevne, er at vi har bidratt med dugnadsprosjekter til russen og vi har lånt ut 

utstyr, støttet og/eller hjulpet følgende arrangører med markedsføring gjennom året: 

Livsglede for eldre, Kjersti Palm Reitan, Skriveglede1212, Vinger kirke, Lions Club, 

KIL Toppfotball, Kulturkollektivet, Drum Ladies, Kongsvinger skolekorps, Juleallsang, 

Menighetsbladet og Kongsvinger-Vinger Historielag. 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 sider på sosiale medier. 215 personer gir nå sin 

Grasrotandel til Byen Vår via Norsk Tipping. 

   

Per 31.12.20 hadde Byen Vår 167 medlemmer i kategori 1 (bedrifter/etater), 54 

medlemmer i kategori 2 (lag/foreninger) og 872 medlemmer i kategori 3 (private). Antall 

medlemmer er ganske stabil i alle kategorier. Informasjon til medlemmene er basert på 

stoff i Kongsvingerguiden, våre internettsider og via ulike Facebook-sider. 

 

Regnskapet 2020 viser et overskudd, stort kr 293 600. Et hyggelig og nødvendig resultat 

for å styrke egenkapitalen. Resultatet viser at vi under korona-situasjonen har klart å 

holde kostnadene nede i enda større grad enn inntektene har sunket. 

Totale inntekter for 2020 var 3 867 400 mot kr 4 610 800 året før. Totalkostnadene var kr 

3 573 800 mot 4 777 000 i 2019. Foreningen har ingen gjeld og en egenkapital på kr 602 

000. Vi har for øvrig lagt om til nytt regnskapssystem høsten 2020. 

Vi takker alle medlemmer for positiv medvirkning i året som har gått. En spesiell takk til 

våre hovedsamarbeidspartnere, andre sponsorer, Kongsvinger kommune og 

Sparebankstiftelsen Hedmark for at de har gjort det mulig for Byen Vår å opprettholde 

inntektene og vist forståelse for situasjonen i et vanskelig år for arrangementer. 

Hovedsamarbeidspartnerne har i år vært Leif Ryen Eiendom AS, Glåmdalen 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 6. april 2021 

 

Lasse Ellingsen  Vidar Iversen  Heidi Heierdal 

 

Birgitta M. Lindén  Ole Gjermundbo  Bjørn Johansen 

 

Uno Arnesen   Siw Solberg   Trude K. Lidal 


