STYRETS BERETNING FOR 2021
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, Bjørn Johansen og Vidar Iversen. En styreplass har vært ledig grunnet nedlagt
markedsforening i Sentrum syd. 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. Vi har også etablert et tett prosjektsamarbeid
med To Sprelske og Ovlien&Co i forbindelse med ulike arrangementer. I tillegg har vi
hatt mange frivillige på dugnader gjennom året.
Byen Vår har separate styremøter for representanter for handel og representanter for
private medlemmer. Det er totalt gjennomført kun fem styremøter siden forrige årsmøte.
Det er ellers informert via e-post på grunn av korona-situasjonen.
Korona-situasjonen har også dette året medført noe reduksjon av aktivitet. Marvel
Sørensen har vært delvis permittert gjennom året. Kontoret i Storgata 1 har hatt
«korona-åpent» hverdager mellom kl. 11.00 og kl. 14.00 frem til nyttår, men har siden
hatt normal åpningstid kl. 09.00-15.00.
Av de nye, største eller viktigste aktivitetene i perioden nevner vi:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Kongsvingerguiden hver måned som vårt viktigste, synlige varemerke utad.
FLYT – hele Norge svømmer på Vingersjøen. Flyterekord og positivt arrangement
direkte på NRK TV. Samarbeid med Kongsvinger Ro- og Padleklubb.
Åpning av frisbee-golfbane på Tråstad etter stort dugnadsarbeid og godt
prosjektarbeid sammen med ildsjeler. Spesielt Johan Grundt og Trym Tørrisen.
Flommerker i Glomma for at alle kan følge endringer i vannstanden. Vi merket en
av pilarene på Gjemselund bru. Samarbeid med To Sprelske.
Vinterfestivalen med aktiviteter, fint vær og mye folk – tross lite snø. I år også med
flere dagers musikkfestival med De Små Scener rundt om i Øvrebyen.
Nyåpning av Norsk Fengselsmuseum på Festningen. Organisering av frivillige
vakter med åpningstider kl. 11.00-16.00 torsdag-søndag i perioden mai-september.
Samarbeid med Festningsmuseet og Anno museum om fellesbilletter. Lions Club
og Kongsvinger Vinger historielag har vært uvurderlige samarbeidspartnere.
Intensivering av arbeidet med iRegionen.no og nettportal for næringslivet og
digital arrangementskalender. Oppføringer, innsalg og markedsføring.
Stort moteshow i telt på Rådhusplassen. Organisering for medlemsbutikker innen
klær og briller. Stor entusiasme og vellykket gjennomføring.
Barnefestival i stort telt på Rådhusplassen. Svampe-Bob, teaterforestillinger og
ungdomskonsert. Resultat av korona-dugnad sammen med Eie eiendomsmegling
for å gjøre noe morsomt for folket etter koronaen. Enorm suksess med 500-600
små og store.
Produksjon av eksklusiv bildekalender som julegave til gode samarbeidspartnere.
Stort fyrverkeri nyttårsaften ved hjelp av Spleis og bidrag fra næringslivet.
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Andre aktiviteter som er videreført:
• Kampanjen «Takk for at du handler lokalt» med profilartikler i butikkene.
• Kongsvingerkortet. Byens eget gavekort med en dobling av omsetningen i 2021.
Sentrumsgateløpet for 11. året på rad. 5 km og 10 km med rekorddeltakelse. Godt
samarbeid med bedriftsidretten – Kongsvinger stedsutvalg. Ikke barneløp i år.
Oberst Stein Bjørnsen ble minnet før løpet. Artillerioberstens Vandrepokal lever
videre både for kvinner og menn.
• Liv i Leiren. Først korona-avlyst/utsatt i juni, så gjennomført i august.
Tradisjonelt arrangement i samarbeid med Anno museum. Utstillinger og fest.
• Prosjekt OppTur Kongsvinger – Aktiv For Folkehelsa. Samordning og markedsføring av lokale idretts- og folkehelseaktiviteter. Egen høsttur til Beitostølen.
• Juletre, 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.
• Ryddedugnader både vår og høst i sentrum – i samarbeid med Rydd Opp
Kongsvinger / World Clean-up Day. Byen Vår står for ryddeutstyr og kaffe.
• Administrasjon av Folkeakademiet Kongsvinger. Med skoleprosjekt,
musikkbesøk på institusjoner og bidrag til kreative, lokale show, foredrag og
sangaktiviteter.
• Fire Kremmertorg på Rådhusplassen i løpet av sommeren.
• 17.mai igjen på festningen. Lokal underholdning og trivelig avslutning på
nasjonaldagen. I år på toppen av Festningen i samkjørt opplegg med kommunen.
• Høstmarken ved Kongssenteret og på Rådhusplassen. Med Food Truck Festival.
Godt opplegg med smittevern.
• Kongsvingerdagen med kveldsåpent og gode tilbud. Noe korona-redusert.
• Gjennomføring av TV-aksjonen for Plan Norge mot barneekteskap.
• Tradisjonell julegateåpning med litt korona-vri. Nye showplasser ute på
Jernbaneplassen og ute på Kongssenteret. Suksess og mange mennesker som alltid.
• Julemarkedet i Øvrebyen. Tradisjonell julekos i samarbeid med Anno museum.
• Juletresalg i samarbeid med Opaker Gård og KIL turn. I år utenfor Taverna.
• Utdeling av Årets Servicepris til Mester Grønn i samarbeid med Glåmdalen.
Større aktiviteter vi måtte avlyse på grunn av korona: Vårmarken og HalloVenn
Sammen med andre gode samarbeidspartnere, har vi også vært med på:
• Allsang på Festningen. Fire sommerdager i regi av Lars Ovlien og Øivind Roos.
Flotte artister, streaming på nett og svært god stemning.
• Prosjekt «Opp med Glommengata» i samarbeid med Kjell Fiskerud for å
inkludere og styrke mange av de nye virksomhetene i området.
• B2B-møter og videreføring av samarbeidsavtale med KIL Toppfotball.
I tillegg til dette har vi deltatt på møter angående kulturmeldingen i Kongsvinger
kommune, planprosess om nye kinosaler, medvirkningsmøte om utvikling av
Bankparken, web-seminaret «Bli god på nett», møter angående kultur/reiselivssatsing i
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Øvrebyen, Uno har vært debattant på konferanse om grensehandel og deltatt på «Gå for
næringslivet» sammen med NHO i forkant av valget.
I regi av Norsk Sentrumsutvikling (NSU) har vi deltatt på Sentrumskonferansen i
Stavanger. Uno Arnesen er møtende varamedlem i styret i NSU og sitter også som
styremedlem i Folkeakademiet Innlandet og i prosjektgruppa Kongsvinger2050. Trude
K. Lidal sitter i styringsgruppa for Kongsvinger2050.
Under korona-pandemien har vi hatt jevnlig kontakt med kommuneoverlegen og
kommunen for å informere, foreta kartlegging, gjøre tiltak og gi innspill og hjelp i ulike
sammenhenger.
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:
Skriveglede1212, Vinger kirke, Lions Club, KIL Toppfotball, Drum Ladies, Livsglede
for eldre, Kongsvinger frisbeeklubb, 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. 205 personer gir sin Grasrotandel
til Byen Vår via Norsk Tipping.
Per 31.12.21 hadde Byen Vår 160 medlemmer i kategori 1 (bedrifter/etater), 52
medlemmer i kategori 2 (lag/foreninger) og 793 medlemmer i kategori 3 (private). Dette
er en liten nedgang. Informasjon til medlemmene er basert på stoff i Kongsvingerguiden,
våre internettsider og via ulike Facebook-sider.
Regnskapet 2021 viser et overskudd, stort kr 325 700. Et hyggelig og nødvendig resultat
for å styrke egenkapitalen ytterligere. Resultatet forteller oss at korona-situasjonen
fortsatt har skapt lavere kostnader, men også ekstraordinære inntekter gjennom
Fengselsmuseet og Kongsvingerkortet. Totale inntekter for 2021 var kr 4 415 800 mot kr
3 867 400 året før. Totalkostnadene var kr 4 090 100 mot 3 573 800 i 2020. Foreningen har
ingen gjeld og en egenkapital på kr 927 700.
Vi takker alle medlemmer for positiv medvirkning i året som har gått. En spesiell takk til
våre
hovedsamarbeidspartnere,
andre
sponsorer,
Kongsvinger
kommune,
Sparebankstiftelsen Hedmark og Regjeringen for korona-kompensasjon som har gjort
det mulig for Byen Vår å opprettholde inntektene. Hovedsamarbeidspartnerne har 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 23. mars 2022
Trude K. Lidal
Lasse Ellingsen
Vidar Iversen
Birgitta M. Lindén Ole Gjermundbo Bjørn Johansen
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Heidi Heierdal
Uno Arnesen

