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Høstens grønnsaker i salg nå
Høsten er i anmarsj og det bugner fortsatt i gårdsmarkedet
med rotgrønnsaker, salater, poteter, gulrøtter og mye mer. 

Vi har også mye annet godt fra våre småskala
leverandører og fyller på hele sesongen.

Velkommen til oss!

Østre Solørveg 588, 2211 Kongsvinger – www.skarstadgartneri.no

Åpent
mandag, 
torsdag, 
fredag og 
lørdag. 

Se gjeldende 
åpningstider 

på nett.

Takk for at du handler lokalt

Foto: Birgitta M. Lindén
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Du kan støtte Byen Vår ved å gi Norsk Tipping vårt foretaksnummer 
976730070. 7% av det du tipper for, vil gå til Byen Vår. 
Dette bidraget vil være med på å styrke arrangementene våre. 
Takk til alle som støtter oss via Grasrotandelen. Dette er en fin 
måte å bidra på og betyr mye for Byen Vår.

MÅNEDENS Uno

Vi ber om ditt støttemedlemskap til Byen Vår,  
kr 250,-. VIPPS 115872.
Da kan du også be om å bli lagt til vår 
Facebookside for nyheter, konkurranser etc.

STØTTEMEDLEMSKAP 2020

GRENSEHANDEL OG AVGIFTER
Det er skrevet mye om dette siste tiden. 
Og når vi nå får bekreftet de enorme 
summene som går ut av landet, bør det 
kunne være mulig å redusere en del av-
gifter. Dette har rike Norge råd til. Det 
kan til og med slå positivt og økonomisk 
ut ved økte inntekter fra moms og skatt, 
samt at det vil skapes mange nye arbeids-
plasser. Det ville også vært miljømessige 
fordeler ved mindre transport. 

Svenskehandel har vi alltid hatt, og vi 
vil alltid ha det. Vi vil ikke klare å komme 
ned på samme prisnivå, da svenskene også 
har reduserte priser i grenseområdene 
sammenlignet med lenger inn i Sverige. 
Med en solid nedjustering av avgifter på 
emballasje, tobakk, alkohol og sukker vil 
mange droppe turen og handle lokalt. Dette 
vil da for Kongsvingers del  gitt et stort 
og viktig løft til næringslivet og bidratt 
til flere innbyggere.

Det må selvsagt vurderes hvilke helse- 
skadelige konsekvenser slike endringer kan 
få - opp mot alle fordelene. Men det har vi 
mye forskning på og mange eksperter som 
kan uttale seg om.

E16
Det er tegn som tyder på at det nå er 
større fremdrift i arbeidet for å fullføre 
E16 mellom Kongsvinger og Oslo. Altså 
egentlig mellom Slobrua og Nybakk. 
Eller? Nå er Gardermoen som endestasjon 
blitt et alternativ i stedet for Oslo. Eller 
skal det bygges helt ny veg på sørsiden av 
Glomma, slik at det som allerede er bygget 
av motorveg ikke blir en del av traseen? 
Erfaringsmessig er det slik at desto flere 
valg, desto tregere beslutningsprosess. 
De fleste av oss tenker vel at «det er 
samme hvor vegen går, bare den blir 
ferdig».  Jeg tenker at det viktigste må 

være å korte ned tiden til Oslo og samtidig 
benytte de motorvegene som allerede er 
bygget. Men- «det er det samme for meg, 
bare den blir ferdig».

GATER I SENTRUM
En oppgradering av nedre del av Storgata  
og Brugata er på trappene. Og det er 
jammen på tide. For maken til elendig 
gate-dekke vi har i byens sentrumsgater, 
skal man lete lenge etter! Det er et lapp-
verk uten like og flaut overfor tilreisende. 
Så da ser vi frem mot en bedring til neste 
sommer. Så får vi heller tåle at det blir 
noen stengte gater og omkjøring i 
mellomtiden.

KORONA
Jeg skrev sist måned at butikkene våre 
fortjener «stengt grense» en stund til. Det 
så stygt ut noen uker, men så ble jeg hørt. 
Og det varer nok lenger denne gangen.

Jeg vil be alle om ikke å klage på helse-
myndighetene. Det er viktig å se det store 
bildet. Og vi må fortsatt være føre var. 
Flere og flere av oss kjenner nå mennesker 
som er berørt av sykdommen. Heldigvis 
har vi fortsatt lave smittetall lokalt, 
og god kontroll på utviklingen.

Vær forsiktig!

Uno Arnesen 
leder Byen Vår   
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Kremmertorg 12. september
Årets siste Kremmertorg etter et par 
særdeles hyggelige, smitterestriktive 
arrangementer tidligere i sommer. Folk 
har vært flinke til å holde avstand, og 
selgerne er påpasselige med anti-bac. 
Byen Vår har hatt vakter for å overvåke. 
Men alt har gått veldig fint, og Krem-
mertorg har befestet sin posisjon som 
en viktig møteplass. Ekstra sterkt i disse 
korona-tider.

BITdesign AS
Et kreativt byrå med lang erfaring innen 
digitale tjenester.
En leverandør for alt du trenger digitalt og på web. 

post@bitdesign.no eller telefon 41578807  |  Markensveien 1b, 2208 Kongsvinger

www.bitdesign.no

Friluftslivets uke 2020
Etter litt avventende plan-
legging, er det nå klart at 
vi også får til en variant av 
Friluftslivets uke. Litt am-
putert, men takket være 
DNT (Den Norske Turist-
forening) lokalt, blir det 
mange turer rundt i regionen. 
Les mer på side 6.

Frisbeegolf 
på Kongsvinger?

Ildsjeler har tatt kontakt med Byen Vår for å se på 
mulighetene for en frisbee-golfbane i byen. Dette er 
en av verdens raskest voksende idretter, og det er allerede 
etablert 150 baner i Norge.

Frisbeegolf er morsomt, familievennlig, sunt og billig.  
I prinsippet er det som golf, men med frisbee i stedet  
for ball, og kurver i stedet for hull.

Vi arbeider videre med å etablere en klubb, finne egnede 
områder og søke penger til etablering av en bane.  
Så blir det mer om fremdriften senere.

Åpningstider:

Mandag – fredag        07:00 – 16:00
Lørdag                           Stengt

www.parkett-interior.no

21 42 19 99
Sidevegen 9 A, 2211 Kongsvinger Følg oss!

TV-aksjonen 2020
TV-aksjonen 18. oktober går til å bekjempe plast i havet.  
Et av de største miljøproblemene på kloden. Vi trenger igjen å 
etablere et godt korps av bøssebærere, så sett av ettermiddagen. 
Det kan også bli endringer i gjennomføringen i år pga korona.
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Endelig har vi et internasjonalt matmarked tilbake på Marken 
og Rådhusplassen. Nå skal vi stifte bekjentskap med Street Food 
Norway, som selger internasjonal mat fra sine food trucks. 
God stemning og mye spennende å smake på.

FOOD TRUCK FESTIVAL
KONGSVINGERMARKEN 2020

ÅPNINGSTIDER FOOD 
TRUCK FESTIVAL:
Fredag  kl. 12.00 – 20.00
Lørdag  kl. 10.00 – 20.00
Søndag kl. 12.00 – 18.00

STORT TIVOLI 
KONGSVINGERMARKEN
FREDAG 18. - SØNDAG 20. SEPT.

KONGSSENTERET & RÅDHUSPLASSEN

ÅPNINGSTIDER TIVOLI:

fredag  kl. 15.00 - 24.00
lørdag  kl. 10.00 - 24.00
søndag  kl. 12.00 - 18.00

SMITTERVERN PÅ ALVOR
Tivoliet har egne smitteverntiltak på sine karuseller og materiell. Tiltak er merket. Dette går på 
antall personer og avstand mellom benyttede seter. Antibac er til-gjengelig på alle punkter. 

Ellers renhold og vask. Ingen kontant betaling. Hoppeslott og sklier holdes stengt.

SMITTERVERN PÅ ALVOR
Matmarkedet har egne, strenge smitteverntiltak på sitt marked. Området er gjerdet 
inn, det vil være maks 200 inne samtidig, registrering av alle gjester, antibac ved alle 
salgsboder og ved inngang. Markedet har egne sikkerhetsvakter. Det vil ikke være 
mulig å sette seg ned å spise inne på området. Alkohol serveres ikke.

Kongsvinger
Kommune
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PÅ KONGSSENTERET/
RÅDHUSPLASSEN 18. – 20. SEPT

TA KONTAKT MED OSS 
om du ønsker å få hjelp til å komme i jobb, eller om  
din bedrift trenger fleksible bemanningsløsninger

Storgata 26 (Nye Torget), 2212 Kongsvinger
Tlf.: 974 09 800 | e-post: kontakt@aktivbemanning.no

LOKAL LEVERANDØR MED GOD ERFARING
Kurs, opplæring og salg av forbruk og hjertestarter.  
Salg av smittevernprodukter. Mobilnr.: 918 29 824

E-post: hans.martin@glomdalforstehjelp.no

Vi er glade for å kunne gjennomføre Høstmarken. Takket være godt fokus på smittevern  
gjennom nasjonale retningslinjer og lokale tilpasninger, kan vi igjen tilby en hyggelig 

Marken for store og små. Vårmarken måtte vi avlyse. Men vi er avhengige 
av at også du viser hensyn og følger angitte retningslinjer på plassen.

Det vil ikke være ordinære markensboder eller matsalg utover Food Truck Festival.

Søndagsåpne butikker kl. 13-18 Am-car-kortesje

Markensshow med Tut, Bert og Ping 
Søndag kl. 14.30 i Byparken

Kongssenteret og flere butikker i området har 
søndagsåpent med gode markenstilbud. 

Takk for at du handler lokalt

Som ofte på Marken, er det amerikanske 
biler å se i gatene. Lørdag ettermiddag 
stiller Amcar Glåmdal opp for å vise 
noen av sine glis. 

Tut (bildet), Bert og Ping har det mye moro sammen! 
De leker, spiller og synger og er rett og slett glad i mye sprell. 
Apekatten, gorillaen og pandaen liker seg godt i Kongsvinger 
og nå er de her igjen. Bli med på show da vel!



.

LØRDAG 5. SEPTEMBER
 - DØLISJØEN PÅ SYKKEL
Kl.10.00 - Oppmøte ved Randevu 
på Langeland. Turen går via Boger-
fløyta til Edsberg, Tjaberg og rundt 
Dølisjøen. Retur på den gamle riks-
vegen til Kongsvinger. Vanlig sykkel 
eller el-sykkel. Arr: DNT Kongsvinger 
og Eidskog.

SØNDAG 6. SEPTEMBER 
- KOM DEG UT DAGEN!
Kl. 11.00 - 15.00 - SOPPENS DAG 
på Liermoen. Sopputstilling av de 
vanligste matsoppene. Orientering 
om de giftige, uspiselige. Soppkontroll. 
Kontrollanter sjekker din soppkurv. 
Arr: Kongsvinger sopp- og nytte-
vekstforening.  

Kl. 12.00 - DRONNINGENS 
UTSIKT. Motbakkeløp m/enkel 
servering. Aktiv klasse og trimklasse. 
Oppmøte kl. 12.00 ved parkeringa. 
Arr: Dronningens utsikt Venner.

BARNAS TURLAG 
– Barnas Turlag DNT K/E 
arrangerer «Kom deg ut dagen».  
Mer informasjon vil bli lagt ut på  
Facebook og DNT’s hjemmesider. 
Følg også med på FB OppTur.

MANDAG 7. SEPTEMBER
Kl. 16.30 - AKTIV i 100 Kongsvinger 
arrangerer ettermiddagstur på Liermoen 
for alle turglade. Oppmøte ved skistadion  
på Granli. Kontaktperson Arne Normann 
tlf. 917 79 173. Arr: Aktiv i 100 DNT 
Kongsvinger og Eidskog

TIRSDAG 8. SEPTEMBER 
– IKKE FASTSATT

ONSDAG 9. SEPTEMBER
Kl. 11.00 - TUR PÅ KOLLERMOEN 
– «Tyttebærtur». Oppmøte P-plass ved 
Puttara barnehage på Holt kl.10.45 
for samkjøring. Kontaktperson; 
Torild Island tlf.93447891. 
Arr: DNT Kongsvinger og Eidskog 

TORSDAG 10.  
OG FREDAG 11. SEPTEMBER  
– IKKE FASTSATT

LØRDAG 12. SEPTEMBER
Kl. 10.00 - DNT FO K/E  
Tur på ny merket 6-torps runde fra 
Bæreia. Oppmøte P-plass nedenfor 
Veteransenteret. Kontaktperson 
Gro Blåka tlf.: 909 18 648.

SØNDAG 13. SEPTEMBER
Kl. 10.00 – 
KJERKEVEGSMARSJEN
Bål og lunsj på programmet. Oppmøte 
ved Lundersæter kirke kl. 09.30 for 
transport til Nedre Øyermo gård, 
eller man møter opp ved start kl. 10.00. 
Start er ved Nedre Øyermo Gård, 
og man går til Lunderseter kirke 
– ca. 15 kilometer. Marsjen avsluttes 
med gudstjeneste i kirken etter gammel 
liturgi. Arr: Øieren grendeforening, 
Brandval menighet og DNT Finnskogen 
og Omegn. Kontaktperson: 
Åsmund Skadsdammen, tlf. 918 34 501.

 
Bruk turkartet for egne turer. 
Fås gratis hos bl.a Byen Vår.

PROGRAM Friluftslivets uke 2020
Bli med ut! 5. til 13. september 2020

– ENDRINGER KAN KOMME! Følg med på      . 

OppTurAktiv
 For Folkehelsa

Kongsvinger

Flinke turgåere
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Kongsvinger
Kommune

Aktiv For Folkehelsa

OppTurKongsvinger

Onsdag 16. september 
Kl. 18.00 – 19.00
Sprintløp for barn mellom 
4 og 13 år.  
Tre klasser: 4 til 6 år (1 km), 7 til 9 år 
(1 km) og 10 til 13 år (2 km). Ingen 
tidtaking. Premier til alle (vi må finne 
ut hva). Arr: Regionskommunene  
v/Rådgiver folkehelse og fysisk 
aktivitet, Ingunn Fossmellem.

Torsdag 17. september 
Kl. 11.30 – 12.15. Barneval  
for barnehagene i Kongsvinger
kommune. Tut, Bert og  
Ping i Byparken.
Meny serverer frukt-tapas.
Arr: OppTur og Byen Vår 
i samarbeid med Meny
og Kongssenteret.

 

Kl.16.00 – 18.00 
Kobra Bordtennisklubb  
Åpen Dag på Rasta. Barn og foreldre 
kan få prøve bordtennis sammen. 
Kobra har alt av utstyr som trengs for 
å prøve. Arr: Kobra Bordtennisklubb

Kl. 18.00 - Kongsvinger 
Ro- og Padleklubb  
Åpent Hus (Åpent Vann). Her er det 
informasjon om hvilke aktiviteter 
man kan være med på i klubben 
– både for barn, unge og voksne 
Arr: Kongsvinger Ro- og Padleklubb.

Lørdag 19. september

Kl. 12.00 – 14.00 
Kongsvinger Tennisklubb
Åpen Dag på Nord-Tråstad. 
Her kan barn og voksne prøve tennis. 
Klubben har racketer og baller. 
Arr: Kongsvinger Tennisklubb

Søndag 20. september
Kl. 10.00 – 14.00 
Kongsvingers Golfklubb 
Åpen Dag for alle aldre. 
Prøve golf? 
Møt opp 
ved Flerbruks-
huset. Utlån av 
køller og baller. 
Arr: 
Kongsvingers 
Golfklubb 

Kl.14.30 til 15.15
Markensshow med Tut, 
Bert og Ping 
Tut, Bert og Ping er opptatt av 
at barnefamilier skal gjøre 
aktiviteter sammen. Vi kjører
utendørs i Byparken.
Arr: OppTur og Byen Vår 
i samarbeid med Kongssenteret.

Initiativ: OppTur/Byen Vår i samarbeid med 
Sparebankstiftelsen Hedmark. Program:

Startskuddet for Aktivitetsfestivalen på Liermoen!
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Montér
At mange har brukt våren og sommeren til prosjekter på hjemmefronten, har vi fått 

med oss. Selvsagt har de merket dette også hos Montér. Daglig leder Bjørn Siegwarth 
forteller om stor pågang av kunder. Omsetningen har økt sammenlignet med samme 
perioden i fjor. -Etter lockdown i mars begynte folk å tenke på hva de skulle bruke 
hjemmeperioden til, sier Bjørn, og mange valgte å ta fram ideer og planer som de 

kanskje skulle ha gjennomført for lenge siden. Og slik ble det.

Norges største byggevarekjede
Montér er en del av Optimera AS, 
Norges største byggevarekjede. Det finnes 
131 Montér byggevarehus fra nord til sør,  
fulle av byggevarer for «gjør-det-selv-
markedet», byggmesterne og håndverkerne.  
-Vi i Montér er opptatt av å gi råd og 
veiledning innen prosjekter - uansett 
om det gjelder garasje, terrasse eller bare 
en ny gressklipper, forteller Bjørn.

Medarbeidere med stor 
kompetanse 
Montér kan byggevarer og gjør alt de 
kan for å gi den best mulige service. 

En egen byggeservice-avdeling hjelper 
til med hvordan man bør bygge og hvilke 
materialer som trengs. De kan også sette 
kundene i direkte kontakt med dyktige 
håndverkere for de som ikke ønsker å 
gjøre jobben selv.

Alltid kampanjer
Montér har alltid en eller annen form 
for kampanje. Det gjelder å følge med. 
Her kan man spare en del penger. 
-Ja, vi legger ut på hjemmesiden vår 
fortløpende når det er gode tilbud, 
avslutter Bjørn. Følg med, følg med!

LANGELAND, KONGSVINGER

Bjørn Siegwarth er fornøyd 
med stor kundetilstrømming

Takstein

PRESENTASJON NÆRINGSLIV Hus og Hj em
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PRESENTASJON NÆRINGSLIVHus og Hj em

Montér Kongsvinger 
Industriveien 37, 2212 Kongsvinger • Tlf: 48 17 30 00
Mandag - fredag: 07.00 – 18.00  Lørdag: 09.00 – 15.00

31. aug. - 5. sept.

SESONGSALG
HOS MONTÉR KONGSVINGER

Du får mer hos Montér
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BÅLPANNETREKK GRÅ
Slitesterk og vannavisende.

BÅLPANNE 60
Elegant i emaljert stål med panne
som er 60 cm diameter.

GASSGRILLER 
FRA

KODELÅS VERSJON TO
Kan låses opp via app med kombinasjon 
av radiomodul og Easyring ringeklokke.

1 799,-1 299,-

1 599,-

749,-

SJEKK
PRISEN!

3 999,-
PEISOVN ASGÅRD 3
CO2-nøytral varmekilde som 
er utviklet med den nyeste 
forbrenningsteknologien og 
er lett å fyre i og betjene. 
Mål (HxBxD): 95,2x56x37 cm.

NÅ! ALLE OPPBEVARINGSBOKSER 
FRA SMARTSTORE

-40%

HEKKSAKS 18V 45CM 2 AH
Kraftig og robust hekksaks med metalliske blader.
Leveres med batteri og lader.
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV Hus og Hj em

Moen håndverkstjenester

Frode Moen som driver Moen hånd-
verkstjenester, kan fortelle om en opp-
sving i prosjekter de siste månedene.  
-Jeg har drevet firmaet mitt, et enkelt-
mannsforetak, siden 2006, forteller Frode. 
Jeg har bred erfaring innen bygg og 
anlegg og har drevet innen dette fagfeltet 
siden 1989. Det har blitt mye forskjellig 
prosjekter opp igjennom årene. 

Kreativitet er viktig
-I det yrket jeg driver med, er kreativitet 
viktig, og den får jeg brukt hele tiden, 
fortsetter Frode. Jeg synes det er bra 
med en utfordring f. eks innen diverse 
peisprosjekter - som gruvepeiser og 
montering av innsatspeiser. Våtroms- 

prosjekter er det også en del av, og jeg 
tar på meg helrenovering av våtrom og 
andre oppussingsprosjekter. -Videre har 
jeg gode samarbeidsavtaler med blant 
annet elektrikere og rørleggere, under-
streker Frode.

Han legger til at han holder på med 
rehabilitering av eldre piper og monterer 
elementpiper /stålpiper også. Og det 
kan jo være en god idé i og med at han 
jobber turnus som brannmann ved siden 
av jobben med sitt eget firma. -Brann-
sikkerhet er viktig, påpeker Frode.

Til slutt legger Frode til at han egentlig 
gjør det meste innen håndverk, reha-

bilitering og nyoppsetting. -Ja, kan jo 
nevne at snekkerarbeid, grunnarbeid og 
betong- og murarbeid også er aktuelt. 
Befaring og en prat med kunden i for-
kant er viktig og avtaler med kundene 
ang. oppstart og tidsperspektiv. Jeg har 
mye å gjøre, men har alltid tid til litt til. 
Kundegrunnlaget er mest i Kongsvinger- 
regionen, men tar også oppdrag utenfor 
distriktet. Dialogen med byggevarekjedene 
er også god, og her finner jeg stort sett 
de produktene jeg trenger.

-Siden jeg driver alene, blir det gjerne 
lange dager for å få prosjekter ferdig- 
stilt - gjerne på bekostning av kona som 
venter med ferdig middag, smiler Frode.

KONGSVINGER

At håndverkerne har hatt fullt opp siden vi ble kjent med pandemien, har nok de  
fleste fått med seg nå. Hjemme-prosjekter er blitt tatt tak i, og folk konsentrerer seg 
om dette også framover. Det å ta vare på hverandre og hjemmene sine ser ut til å ha 

blitt en slags ny trend. 

Moen håndverkstjenester   •   Tlf.:  901 80 509   •   Epost: moenfrode@hotmail.com
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Power
POWER + kjøkken = SANT

Nå er det på tide at alle får med seg at POWER selger
Norema kjøkken. Delikate utstillinger innerst i lokalene 

på Kongssenteret Vest bør oppleves. Her får man  
innblikk av ulike varianter innen farger på fronter, 

benkeplater og løsninger ellers. 

Kjøkkenstil og innredning
Det er mange forskjellige stiler å velge 
mellom når det gjelder kjøkken eller 
innredning generelt. Å navigere mellom 
de ulike alternativene er ikke alltid lett. 
Uten en klar plan kan interiøret bli rotete 
og ufornuftig. Den enkleste løsningen  
er å skille mellom en moderne og tradi- 
sjonell stil. Kjøkkenselger Camilla Sæther 
hos POWER er behjelpelig med råd og 
veiledning i valg av kjøkken.  -Det er 
viktig at kunden legger fram sine ønsker, 
understreker Camilla. Så kan vi komme 
med innspill som gjelder unike elementer  
- som f.eks. spesielle fliser, fargerike flater 
og dekorative løsninger. Personlige 
detaljer gjør det hele interessant og kan 
få kjøkkenet til å få det spesielle preget 
som kunden blir fornøyd med. Mange 
tradisjonelle og moderne komponenter 
fungerer også veldig bra sammen, så det 

er veldig fint å kunne se på forskjellige 
alternativer.

Beholde gamle overflater?
Det er mange eldre hus rundt omkring 
i distriktet med mye karakter og en rekke 
flotte overflater som er verdt å beholde. 
Disse inkluderer store takbjelker, tregulv 
og murvegger. Å etterlate noen av det 
gamle og heller legge til moderne ele-
menter vil bidra til å gjøre kjøkkenet 
friskt og unikt. Hos POWER hjelper 
de til med å finne de beste løsningene 
for å beholde det opprinnelige preget.

Mobiltelefon? 
Salgsleder i teleavdelingen hos POWER, 
Remy Sneitz, forteller at de har stor 
pågang når det gjelder mobiltelefoner. 
– Vi oppfordrer kundene til å fortelle 
selgerne hva man egentlig skal bruke 

mobiltelefonen til, sier Remy. Det er 
viktig for oss å vite hva kunden er ute 
etter og kan dermed komme med de 
beste rådene. -I dag er det mange modeller 
på markedet, men vi kommer alltid til 
enighet, smiler Remy.

Det er alltid mye folk innom POWER. 
Og det er ikke så rart når man ser det 
store utvalget. Ved inngangspartiet og 
kassa ligger batteriene godt synlig, og 
går man innover i lokalene, er det ulike 
avdelinger for hvert produkt. Hyggelige 
selgere tar imot deg. Ta en tur du også.

KONGSSENTERET

Kjøkkenselger Camilla Sæther

Salgsleder Remy Sneitz

Stort utvalg i mobiltelefoner

Åpningstider:
Mandag-fredag: 09.00 - 20.00

Lørdag: 09.00 - 18.00

PRESENTASJON NÆRINGSLIVHus og Hj em
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Har du ønske om ny ovn? Du er velkommen inn i varmen hos oss på Kongsvinger. 
Vi har dyktige fagfolk som hjelper deg hele veien til den nye peisdrømmen!

Elgevegen 1a, Kongsvinger
hedmur@hedmur.no

tlf: 62814923

Med peisinnsatsen Contura i7 har du 
friheten til å utforme ditt eget ildsted, 
akkurat slik du vil ha det. Vi hjelper deg 
gjerne med planleggingen.

Det er få ting som slår en ekte klebersteinsovn fra Norsk Kleber når det gjelder behagelig oppvarming. 
Klebersteinen lagrer varmen og avgir den lenge etter at bålet har sluknet. Her vist Merethe Pluss 110

Etw høyt plassert 
brennkammer sørger for 
at du  kan se flammene 
over møbler. Den høye 
og lekre 896G fra 
Contura har dessuten 
et imponerende stort 
flammebilde,

Noe av det viktigste når du skal velge peis eller ovn er at du 
ikke får en peis som er for kraftig. Den må stemme med ditt  
reelle behov. Varmens valg handler altså både om design, effekt 
og varmelagring.

RAIS Nexo-serien får du i 6 lekre farger 
og i tre forskjellige høyder. Du kan  
også velge mellom ved eller gass.

Trenger pipa di et oppløft?

Ei pipe som er defekt vil ofte gi dårlig trekk, 
og dermed vil du få problemer med å få 
fyr og fyre riktig. I tillegg er det fare for 
pipebrann. Vi tilbyr piperehabilitering, samt 
montering av ildstedet av dyktige fagfolk. 
Varmefag Kongsvinger er en del av Hedmark 
Murmesterforretning, som er en totalleveran-
dør innen bygg, med over 25 år i bransjen. 
 
Les mer på www.hedmur.no

Velkommen 
inn i varmen!

Termatech TT21RS gir 
god kvalitet til god 
pris. Ovnen henter na-
turen inn i stua med  en 
kappe av kleberstein

Dersom du ønsker at 
ovnen ikke skal stikke 
for langt ut i rommet 
er den slanke  750  
fra Contura perfekt. 

Kampanje i butikken 5. - 28. september!
Se tilbudene på varmefag.no/kongsvinger

13703 Lokalguiden.indd   2-313703 Lokalguiden.indd   2-3 17.08.2020   13:2817.08.2020   13:28
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Hedmark Service
RASTA, KONGSVINGER

Eieren må ta ansvar 
- viktig å ha fokus
Når man slutter å fyre med olje, er det et 
krav om å sikre anlegget for uforutsette 
hendelser, blant annet forurensning. Det 
er meldeplikt til kommunen når en tank 
tas ut av drift og det er iverksatt tiltak. 
Det fins pr. i dag tre alternativ:

Alternativ 1: 
Tanken tømmes, saneres og fjernes. 
Deponeres på godkjent mottak.

Alternativ 2: 
Tanken tømmes og saneres. 

Etter søknad og godkjenning fra kom-
munen, fylles den med godkjent masse. 
(grus, singel, skum, leca, sand o.l.) 
Viktigst av alt er at tanken tømmes og 
rengjøres. Fylles en skitten tank med løse 
masser og den i fremtiden skal fjernes,  
er dette å regne som spesialavfall, og alt 
må leveres til godkjent deponi.

Alternativ 3:
La tanken ligge og håpe at det ikke  
skjer noe. 
Her bør man sjekke med forsikrings- 
selskapet og finne ut hva de kan eller  
vil bidra med hvis noe allikevel går galt. 

Det er bare den som eier 
tanken, som bestemmer.
Vår erfaring er at det er få som vet om 
ansvaret de har som eiere. Enkelte vet 
ikke om at det ligger en nedgravd tank 
på eiendommen. Hvis man er usikker, 
bør man kontakte noen som kan hjelpe 
til med å finne ut av det. De som har en  
tank i et kjeller-rom, trenger ikke å fjerne 
eller fylle tanken, men det anbefales 
på det sterkeste å utføre tømming og 
sanering. En lekkasje i egen kjeller vil 
forårsake store ødeleggelser og påføre 
store kostnader, og det er ingen garanti 
at det er mulig å utbedre skaden. Det 

Kan det gjentas mange nok ganger?

Det er ikke uten grunn at det fortsatt er fullt søkelys på sanering og fjerning av 
oljetanker som ikke lengre er i bruk. Tankene innebærer en kostnad man er pålagt 

å ta. Alternativene er få.  Det finnes et ordtak som sier noe om «å spare seg til fant». 
Den muligheten er helt klart til stede hvis man velger å se bort fra dette ansvaret. 

Forurensning er alvorlig og dyrt uansett omfang!

14

Tanken skal opp!

PRESENTASJON NÆRINGSLIV Hus og Hj em



kan faktisk bli behov for rivning av deler 
av huset. Mest sannsynlig vil det påløpe 
kostnader i størrelsesorden flere hundre 
tusen kroner!

Verdt å tenke på.
Forurensningsforskriften:
§1-6 Periodiske tilstandskontroller:
Det skal utføres tilstandskontroll i 
henhold til følgende tidspunkter:
- Enkeltbunnet ståltank: 
Første kontroll etter 15 år, deretter 
periodisk tilstandskontroll hvert 5. år. 
- GUP-tank: 
Det skal gjennomføres trykktesting 
om lag to år etter nedgraving. Ved til-
fredsstillende resultat av trykktestingen, 
gjennomføres ordinær førstegangs 
kontroll ved 30 års alder. 

§1-8 Nedgravde oljetanker som 
ikke er i bruk:
- Nedgravde oljetanker som midlertidig 

tas ut av bruk, skal tømmes for olje og 
sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan 
forekomme.
- Tanker som permanent tas ut av bruk, 
skal tømmes og graves opp.
(Kommunen kan i særlige tilfeller gi 
tillatelse til at tanker som permanent tas 
ut av bruk, rengjøres og fylles i stedet for 
oppgraving).

§1-9 Meldeplikt
- Blir en nedgravd oljetank tatt ut av 
bruk, plikter den ansvarlige å gi skriftlig 
melding om dette til kommunen.
Dette gjelder ikke bare privat eiendom, 
men også bedrifter. Det ligger tanker 
mange steder som er tilknyttet nærings-
livet. Nå må bedriftseiere også tenke seg 
godt om. Kommunen er pålagt ansvar 
i å håndheve gjeldende forskrifter. De 
kan skjerpe kravene, men ikke lette dem.

15

Fra v. Bjørnar Larsen og Albert Halstvedt Stephan Aurbakken har fokus!

Åpningstider: 
mandag til fredag  

08:00–16:00

Vakttelefon 24 - 762 88 22 50  •  hedmark-service.no  •  Følg oss på. ......      

Din egen slapphet

Er du ute etter å 
kjøpe bolig? Da bør 
du være sikker på 
at det ikke ligger ei 
miljøbombe i bakken, 
som du får ansvaret 
for i overtagelsen. 
Du kan ikke komme 
i ettertid å si at «jeg 
visste ikke at det lå 
en tank der» 

PRESENTASJON NÆRINGSLIVHus og Hj em
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Eie eiendomsmegling
STORGATA 9, KONGSVINGER

Dette er nå blitt til godt etablerte Eie 
eiendomsmegling. De ansatte har blitt 
fem stykker, og målsettingen er nådd 
med flinke medarbeidere, lokal tilpasning 
og muligheten til å drive uavhengig og 
ta de lokale, riktige valgene. Alle ansatte 
er fra distriktet.

Jo Heiki påpeker, erfaringsmessig, dette 
som en av suksessfaktorene. Ikke være 
for stor, skreddersy oppdrag for kunden, 
ha ulik kompetanse blant de ansatte og 
ha fokus på nær og god dialog og fleksi-
ble løsninger.

Egen fotograf
Bilder av salgsprospektene er viktig.  
Her har vi en stor fordel, ivrer Jo Heiki. 

Vi har egen kompetanse på huset og kan 
bruke denne ut fra hva som gagner det 
enkelte oppdrag. Det kan være kvelds-
bilder, dronebilder eller andre vinklinger 
som fremhever eiendommens fordeler.

Oppdragene våre er i hovedsak på 
Kongsvinger, men vi har etter hvert 
også fått mer utover i regionen. Det 
er hyggelig og viser at vi har blitt lagt 
merke til.

Korona og boligmarkedet
Boligmarkedet i Kongsvinger har holdt 
seg godt og hatt en fin verdiutvikling 
de siste årene. Vi i Eie har hatt en jevn 
og fin utvikling siden starten. Etter en 
stille periode rundt koronautbruddet, 

har det vært all-time-high nå i sommer. 
Mye lå på vent, og i juli smalt det rett 
og slett, slik at ferien får vi ta en annen 
gang, avslutter Jo Heiki.

Tiden går
I høst er det fem år siden Jo Heiki etablerte Støve eiendomsmegling AS. 

Utad er selskapet en del av kjeden Eie eiendomsmegling. Etter å ha arbeidet 

innenfor bransjen hos større aktører i mange år, ville Jo Heiki Støve i 2015 starte 

opp sitt eget, lille meglerfirma.

Gjengen du treffer hos Eie
Bak: Amelia Åsengen-Sletholen, 
Jo Heiki Støve, Cecilie Sæther 
Foran: Lise Eilertsen, Nina Noreen 

EIE KONGSVINGER
Tlf.: 62 82 55 00
e-post: kongsvinger@eie.no
www.eie.no
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Vi har Norges mest 
fornøyde boligkunder

*Norsk Kundebarometer. Et forskningsprosjekt ved 
Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Eie er ydmyk og stolt av å bli bransjevinner i 
Norsk Kundebarometer 2020*.

I kategorien eiendomsmegling har vi de 
mest fornøyde kundene.

Profesjonell rådgivning står høyt i Eie, og vi 
vil gjøre alt for å vinne deres tillit også 

i fremtiden.
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FK Butikken Norsenteret
KONGSVINGER

Man. - fre.  08.00 - 17.00  Tlf.: 62 88 84 40
Lørdag  09.00 - 14.00 www.felleskjopet.no

Espegard bålpanne, 60 cm
• Bålpanne i emaljert stål
• Oppheng for kaffekjele
• Oppsamlingskar for aske
• Grillrist i rustfritt stål

Stihl motorsag MS 180
• Effekt 1,4 kW
• Bensindrevet
• Skjærelengde 35 cm
• Vekt 4,1 kg
• En kraftig fritidsmodell
• Stihl 2-Mix motor

Felleskjøpet 
solsikkefrø 25 kg

379,-
Brecom vakuumpakker VR100
• Bevar maten med vakuumpakking
• Sveisebredde: 28 cm
• Flere funksjoner og enkel i bruk

6595,-

Gaupen tilhenger F0620
• Solid henger uten brems
• Totalvekt 750 kg/nyttelast 625 kg

Muckboot Arctic Grip støvel 
herre/dame modell
• 100% vanntett vinterstøvel
• Neopren med fleecefôr på innsiden
• Temp område +4° til –40° C

1899,-

Klar - ferdig

høst

1290,-
SPAR 400,-

1690,-

KONGSVINGER SA

1990,-
SPAR 1300,-

3290,-

690,-
SPAR 408,-

1098,-

Green Viking
jordnøtter renset 4,8 kg

325,-

Man - fre 08.00 - 17.00 Tlf.: 62 88 84 40
Lørdag 09.00 - 14.00 www.felleskjopet.no

Mer tid ute
Nordmenn elsker å være ute, året 
rundt. En fargesprakende høst-
morgen i skogen, lange fine dager 
på fjellet eller mørkere kvelder på 
sensommeren i havgapet. Uansett 
årstid er naturen forbundet med 
fritid og kos. Her er vi i vårt rette 
element.

Bålmat
Når vi også tar matlagingen med 
oss ut, blir middagen noe mer enn 
bare et måltid. Maten smaker enda 
bedre – og stemningen blir enda 
litt hyggeligere. Rundt bålpanna 
eller utepeisen blir kveldene enda 
lengre, og varmende flammer gir 
ro og avkobling.

KONGSVINGER SA

Velkommen innom
oss på Norsenteret
for inspirasjon.

God tur!

PRESENTASJON NÆRINGSLIV Hus og Hj em
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Åpningskonsert. Eldbjørg Hemsing er en  
norsk fiolinist, bratsjist og harding fele- 
spiller. Hun er en av Norges ledende 
musikere med et bredt repertoar som 
spenner fra samtidsmusikk til folkemusikk.  
Sammen med sin søster, Ragnhild Hemsing, 
står hun bak Hemsingfestivalen i Valdres. 
De to er også kjent som Hemsingsøstrene, 
blant annet gjennom flere opptredener 
i NRK. 

Kongsvingers æresborger Håvard Gimse 
trenger knapt noen nærmere presentasjon, 
men er en av landets fremste pianister og 
spiller konserter verden over. Han er profes-
sor i klaver ved Norges musikkhøgskole. 

Dette blir en festaften fylt med klassisk 
musikk av ypperste klasse!

Mats Eilertsen er en av landets mest 
ettertraktede jazzmusikere. For mer enn 
ti år siden dannet han Mats Eilertsen 
trio, sammen med de bunnsolide musi-
kerne Harmen Fraanje (piano) og Thomas 
Strønen (trommer). Eilertsen leder an 
med sine dype og lyriske basstoner, og 
det sies at trioen fortsatt har til gode å 
levere et likegyldig øyeblikk på konsert. 

Trioens tredje album, «And then comes 
the night», kom ut i 2019. De har 
allerede turnert med den nye musikken 
sin i en rekke land, og mottatt strålende 
anmeldelser fra jazzelskere verden over. 
Nå kan vi høre dem i Vinger kirke!

Konserten arrangeres i samarbeid med 
Glåmdal jazzklubb. 

Med Gjermund Larsen (fele), Andreas  
Utnem (piano/trøorgel) og Sondre 
Meisfjord (kontrabass). Denne lands-
kjente trioen skaper magi med sin vakre 
og intime musikk, som blander norsk 
tradisjonsmusikk med elementer både 
fra klassisk og andre sjangrer. De har gitt 
ut fire album, vunnet Spellemannsprisen 
og andre høythengende priser for musikken 
sin. De tre musikerne er kjente for å 
trollbinde sitt publikum fra første tone. 
Dette er en konsert du bør gjøre alt for 
å få med deg!

For 250 år siden ble en av musikk-
historiens aller viktigste personer født. 
Den tyske komponisten Ludwig van 
Beethoven blir feiret over hele verden, 
og i Vinger kirke markeres jubileet 
med en skikkelig Beethoven-maraton. 
Klaverstudenter ved Norges musikk-
høgskole deler på å fremføre alle hans 
32 klaversonater! Estimert spilletid er 
ca. 10 timer. Det vil bli lagt inn pauser 
underveis, slik at man kan komme 
og gå som man vil. Arrangementet 
gjennomføres i samarbeid med 
Norges musikkhøgskole.
(Fri entré)

Klang under kuppelen
- NY KONSERTSERIE I KIRKEN 

På tross av koronatider har Vinger menighets kulturutvalg bestemt seg for å lansere en ny 

konsertserie denne høsten. Klang under kuppelen. Tittelen er inspirert av kirkens særegne 

løk-kuppel, som er en velkjent del av bybildet i Kongsvinger. Konsertserien tilbyr musikk-

opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet, med både kjente og mindre kjente utøvere i landets 

toppsjikt. Hvert sesongprogram vil inkludere ulike sjangre, med hovedvekt på klassisk musikk. 

Kunstnerisk leder og grunnlegger av konsertserien er kantor i Vinger kirke, Berit Billingsø.

Det blir fire konserter i høst. Kirken er en godt egnet konsertarena, både for akustikk, rom 

og avstand. Det legges ut maks. 150 billetter til hver konsert på tikkio.com.

LØK-KUPPELEN
Det gamle tårnet på Vinger kirke ble skiftet ut med kuppelen i 1855 som en 
del av en stor ombygging av hele kirken. Løkformen symboliserer en ildtunge, 
ilden som dalte ned fra himmelen på 1.pinsedag og havnet på hodet til apostlene.

Tirsdag 15. september kl. 19.00:  
Eldbjørg Hemsing (fiolin) 
og Håvard Gimse (klaver)

Søndag 27. september kl. 19.00: 
Mats Eilertsen trio

Lørdag 17. oktober kl. 17.00: 
Gjermund Larsen trio

Søndag 8. november kl. 11.00: 
Beethoven-maraton

Eldbjørg Hemsing. 
Foto Nikolaj Lund

Håvard Gimse.
Foto Ilja Hendel

Foto: CF Wesenberg
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PÅ                               ALVOR      

TORILL MØTER ADM.DIR.   
I BEITOSTØLEN RESORT

Atle Hovi

Ramme    

Hva fikk deg til å satse på hotell?
Jeg vokste opp med foreldre som startet 
en skiskole i sin tid, utleie av utstyr og 
så sportsbutikk. De var meget kreative 
og satset på overnatting og hotell etter 
hvert. De så behovene underveis.

Hva var din erfaring innen  
hotellbransjen?
Jeg fulgte med på prosjektene i opp- 
veksten og satset derfor på utdannelse 
innen Hotel, Restaurant and Tourism 
Management ved University of
Denver i USA.  

Hva er ditt grunnprinsipp for  
å få til det du brenner for?
Har vært topp ti i alpint i NM, og jeg 
liker å sette mål. Fikk et stipend også 
som jeg brukte på utdannelsen.

Hva har din karriere betydd for 
deg?
Fantastisk frihet. Fornøyde gjester som 
jeg ser kommer tilbake.

Hva tenkte du da du så på  
nyhetene torsdag 12. mars at nå 
skulle alt stenges?
Vi begynte med å tappe bassenget med 
en gang Erna gikk av skjermen. Allerede 
på kvelden fikk vi kalde føtter, vi turte 
ikke å holde åpent lenger og stengte all 
vår virksomhet dagen etter. Det var en 
skikkelig fredag den 13.

Hvordan planla du?
Først fikk vi ned kostnadene og permit-
terte medarbeiderne.  

Og resultatet?
For eksempel – vi fikk ned kostnadene 
på rent strømforbruk som har ligget på 
kr 200 000 per måned til vi i april var 
nede på kun kr 8 400. Kun frys og kjøl 
tok strøm. Kompensasjonsordningene  
fra myndighetene kom godt med. 

Markedsføringen nå?
Vi har stort utvalg av opplevelser, og 
dette har heldigvis mange oppdaget.  
Vi hadde utrolig godt besøk i juli  
måned, og det har fortsatt i august. 

Hva er den videre framdrift nå?
Det er å få folk til å oppdage alle 
fjellturopplevelsene rundt Beitostølen. 
Vi er så heldige å ha to nasjonalparker 
som naboer; Jotunheimen og Langsua. 
Besseggen er jo kanskje den mest kjente 
i tillegg til Bitihorn. 

Gleder du deg til å fortsette?
Ja, det gjør jeg. Jeg tror det blir bra resten 
av året.  Mange har oppdaget unike 
reiseperler i Norge.

Følger du litt med på distriktet 
hos oss?
Absolutt. Jeg følger med i og med at 
OppTur og Byen Vår og vi er samar-
beidspartnere. Dere har en utfordring 
når det gjelder svenskehandel. Jeg håper 
alle bruker pengene i lokale forretninger 
og i Norge. Nå blir det vel en stund til 
dere kan reise til Sverige uten karantene 
også.

Å gjenta så mye om at Norge ble stengt i midten 
av mars og hva dette resulterte i, trenger ingen 
ekstra utdypelse. Det som kan være interessant, 
er hvem hadde en plan liggende hvis en krise 
skulle komme, og hva ble gjort av ulike grep for 
å overleve «krigen»? At reiselivsbransjen kom til 
å blø, fikk vi med oss fra dag én. Grensene ble 
stengt både for utreise og innreise. Midt oppe i 
fjellheimen sto eier av store deler av det vi ser på 
Beitostølen, Atle Hovi, med begge beina midt oppi krisen. 
Hvordan håndterte han lock-down, og har han klart å «reise 
kjerringa"? Jeg fikk en prat med ham.

Foto: 
Anders Wangen



Sofiesgate 3, Kongsvinger

Overskuddsfabrikken er en ideell stiftelse 
som deler ut overskuddet til gode formål i Kongsvinger

Takk for en trivelig og vellykket salgsdag 20. august!
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Andreas Aarskog
Monica Nilsen Walter og Håkon Hauer Heidi Pettersen og Bengt Olsson

Pizzapause på dugnadsgjengen



Det tas forbehold om endringer og ev. feil i oversikten. Arrangement i oktober 2020  
meldes innen 10. september til Byen Vår.  Tlf.: 62 81 66 10 | E-post: info@byen-var.no | marvel@byen-var.no

KongsvingerDET SKJER I                                           SEPTEMBER 2020

22

TIRSDAG 1.
Kl.11:00 Gå for livet | Gågruppe 
som passer for alle | Oppmøte Kroa/ 
Frivilligsentralen

Kl.17:00-18:30 Sjakk for barn og 
ungdom | Engens gate 1

ONSDAG 2.
Kl.19:00 AA-møte | Anonyme alko- 
holikere | Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.18.30 Undervisning og samtale |  
Torstein Husby| KMF | 
Kongsvinger bedehus

TORSDAG 3.
Kl. 18:00-22:00 Ungdomsklubben BD |  
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

FREDAG 4.
Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte |  
Anonyme Alkoholikere Kongsvinger |  
Metodistkirken Engens gate 7

LØRDAG 5.
Kl.10:00 Friluftslivets uke,  
se side 6 og 7 | Dølisjøen på sykkel |  
Arr: DNT Kongsvinger og Eidskog

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Lindberg Jansvik og Ruud | Vinger kirke

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent |  
Brandval Husflidslag | Salg av kaffe |  
Vestnor Østre Solørveg 1967

SØNDAG 6. 
Kl.11:00 Friluftslivets uke,  
se side 6 og 7 | Soppens dag på  
Liermoen | Arr: Kongsvinger sopp  
og nyttevekstforening

Kl.11:00 Gudstjeneste | 
Vingårdssøndag | Austmarka kirke

Kl.11:00 Gudstjeneste m/nattverd |  
Henning Poulsen | Metodistkirken

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Lindberg Jansvik og Ruud | Vinger kirke

Kl.12:00 Motbakkeløp |  
Arr: Dronningens Utsikts Forening og 
KIL Friidrett | Dronningens Utsikt | 
Austmarka

Kl.13:00 Dåpsgudstjeneste |  
Vinger kirke

Kl.17:00 BD Praise | Håvard Monsen | 
KMF | Kongsvinger bedehus  

MANDAG 7.
Kl.16:30 Friluftslivets uke,  
se side 6 og 7 | Tur på Liermoen |  
Arr: Aktiv i 100 DNT

Kl.18:00-21:00 Møte | Brandval  
Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

TIRSDAG 8.
Kl.10:00 Friluftslivets uke,  
se side 6 og 7 

Kl.11:00 Gå for livet | Gågruppe 
som passer for alle | Oppmøte Kroa/ 
Frivilligsentralen

Kl.16:00-19:00 Møte | Batterisalg  
og hyggelig prat med likemenn |  
HLF Kongsvinger og Omegn |  
Brukerkontoret Ahus Kongsvinger

Kl.17:00-18:30 Sjakk for barn og 
ungdom | Engens gate 1

ONSDAG 9.
Kl.11:00 Friluftslivets uke, se side 6 
og 7 | Tur på Kollermoen «Tyttebærtur» 
| Arr: DNT Kongsvinger og Eidskog

Kl.19:00 AA-møte | Anonyme alko- 
holikere | Metodistkirken, Engens gate 7

TORSDAG 10.
Kl.10:00 Friluftslivets uke,  
se side 6 og 7

Kl.18:00-22:00 Ungdomsklubben BD |  
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

FREDAG 11.
Kl.10:00 Friluftslivets uke,  
se side 6 og 7

Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte |  
Anonyme Alkoholikere Kongsvinger |  
Metodistkirken Engens gate 7

LØRDAG 12.
Kl.10:00 Kremmertorg | Salg av ting 
og tang | Rådhusplassen

Kl.10:00 Friluftslivets uke, se side  
6 og 7 | Tur på ny merket 6-torps 
runde fra Bæreia | Arr: DNT 

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Brandval kirke

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent | 
Brandval Husflidslag | Salg av kaffe | 
Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Brandval kirke

SØNDAG 13. 
Kl.10:00 Friluftslivets uke | Kjerkevegs- 
marsjen | Arr: Øieren grendeforening, 
Brandval menighet og DNT Finnskogen

Kl.11:00 Presentasjonsgudstjeneste |  
Vinger kirke

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Brandval kirke

Kl.11:00 Høymesse | Austmarka kirke

Kl.17:00 Gudstjeneste m. gammel 
liturgi  | Lundersæter kirke

MANDAG 14.
Kl.18:00 Fotball | Kongsvinger – Åsane |  
Gjemselund

Kl.18:00-21:00 Møte | Brandval Hus-
flidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.18:00 Misjonsringen NMS |  
hos Klarfrid og Thor Ringsbu |  
Blomstervegen 83

TIRSDAG 15.
Kl.11:00 Gå for livet | Gågruppe 
som passer for alle | Oppmøte Kroa/ 
Frivilligsentralen

Kl.17:00-18:30 Sjakk for barn og  
ungdom | Engens gate 1

Kl.19:00 Klang under kuppelen | 
Eldbjørg Hemsing og Håvard Gimse | 
Vinger kirke | Se side 19

ONSDAG 16.
Kl.19:00 AA-møte | Anonyme alko- 
holikere | Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.18:30 Undervisning og samtale-
grupper | Bente Østlid | KMF | 
Kongsvinger bedehus

TORSDAG 17.
Kl.18:00-22:00 Ungdomsklubben BD |  
Nærmiljøsenteret  |  Kongsvinger bedehus

FREDAG 18.
Kl.12:00 Kongsvingermarken |  
Tivoli og matmarked | se side 4 og 5

Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte |  
Anonyme Alkoholikere Kongsvinger | 
Metodistkirken Engens gate 7

Kl.12:00 Fredagsforum |  
Lasse Espelid | Nærmiljøsenteret og 
Vinger menighet | Kongsvinger bedehus

LØRDAG 19.
Kl.10:00 Kongsvingermarken |  
Tivoli og matmarked | se side 4 og 5 

Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Lindberg Jansvik og Ruud | Vinger kirke

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent |  
Brandval Husflidslag | Salg av kaffe |  
Vestnor Østre Solørveg 1967

SØNDAG 20.
Kl.11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Lindberg Jansvik og Ruud | Vinger 
kirke

K. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste |  
Lundersæter kirke

Kl.11:00 Gudstjeneste | Jan-Erik 
Fjukstad Hansen | Metodistkirken

Kl.12:00 Kongsvingermarken |  
Tivoli og matmarked | se side 4 og 5

MANDAG 21.
Kl.18:00-21:00 Møte | Brandval Hus-
flidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.18:00 Møte | Kongsvinger Sanitets-
forening | Sanitetens hus, Fjellgata 18

Kl.17:00 Søndagssamling  |  
Hans Thore Løvås. Sang av Gunnar 
Gjevre | KMF | Kongsvinger bedehus

TIRSDAG 22.
Kl.11:00 Gå for livet | Gågruppe 
som passer for alle | Oppmøte Kroa/ 
Frivilligsentralen

Kl.16:00-19:00 Møte | Batterisalg  
og hyggelig prat med likemenn |  
HLF Kongsvinger og Omegn |  
Brukerkontoret Ahus Kongsvinger

Kl.17:00-18:30 Sjakk for barn og 
ungdom | Engens gate 1

ONSDAG 23.
Kl.19:00 AA-møte | Anonyme alko- 
holikere | Metodistkirken, Engens gate 7

TORSDAG 24.
Kl.18:00-22:00 Ungdomsklubben BD |  
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

FREDAG 25.
Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte |  
Anonyme Alkoholikere Kongsvinger |  
Metodistkirken Engens gate 7

Kl.12:00 Sangkafe | Hanne Pigstad og 
Otto Gustavsen | Nærmiljøsenteret | 
Kongsvinger bedehus

Kl.17:00 Tro og Lys-gruppe |  
Mennesker med funksjonsnedsettelse, 
deres familier og venner |  
Metodistkirken | Engens gate 7

Kl.20:30 Fotball | Kongsvinger –  
Ham-Kam | Gjemselund

LØRDAG 26.
Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent |  
Brandval Husflidslag | Salg av kaffe |  
Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.11:00 Familiegudstjeneste | 
Vinger kirke

Kl.11:00 Presentasjon av nye  
konfirmanter og 50 årskonfirmanter | 
Austmarka kirke

Kl.16:00 Høstfest m. Bygdekvinne- 
laget og utdeling av 4 årsbok.| 
Brandval kirke

Kl.19:00 Klang under kuppelen |  
Mats Eilertsen trio |Arr. Glåmdal jazz-
klubb | Vinger kirke | Se side 19

SØNDAG 27. 



BRUKTBILKAMPANJEN 
FORTSETTER!
Kjøper du bruktbil hos oss i 2020 får du 
med KONGSVINGERKORTET på kjøpet.
Kortet har en verdi på 5000 kroner, slik at DU kan unne deg noe 
nytt, samtidig som du benytter deg av det lokale næringslivet.

#TAKKFORATDUHANDLERLOKALT
(informasjon om utsalgssteder finner du på facebooksidene til Kongsvingerkortet)

Lerkevegen 53, 2209 Kongsvinger, Tlf.: 62 82 32 00, www.kongsvingerbs.no, Åpningstider: Mandag – onsdag 08 – 16.30, Torsdag 08-18, Fredag 08-16.30, Lørdag 10-14

KortetKongsvinger                         

5000 kr
Takk for at du handler lokalt

Velkommen til oss!
hilsen Kongsvinger Bilsenter
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Kl.18:00 Fellesmøte:  
Kristne sammen for Kongsvinger | 
Kongsvinger bedehus

MANDAG 28.
Kl.18:00-21:00 Møte | Brandval Hus-
flidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.19:00-21:00 Møte | Slektshistorie-
gruppa / Kongsvinger-Vinger historielag | 
Kirkestredet 1

 

TIRSDAG 29.
Kl.11:00 Gå for livet | Gågruppe 
som passer for alle | Oppmøte Kroa/ 
Frivilligsentralen

Kl.17:00-18:30 Sjakk for barn og 
ungdom | Engens gate 1

ONSDAG 30.
Kl.18.30 Undervisning og samtale | 
KMF | Kongsvinger bedehus

Kl.19:00 AA-møte |  
Anonyme alkoholikere | 
 Metodistkirken, Engens gate 7

FIKS STEINSPRUT

KOSTNADSFRITT *

RASTA GLASS AS
Ring 628 18233 eller besøk bilglass.no
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o Hans Ording, tlf 92 21 45 95

Sertifisert opplæring: truck, maskiner og kran

Brune egg
fra Brenna

Brune egg fra frittgående høner
Brenna Gård og Egg
Brøderudvegen 763
2211 Kongsvinger
Tlf: 901 39 122 / 922 14 595

NY GIV I PUTTARA MED 400 NYE BOENHETER 
Den nye bebyggelsen vil ikke stå ferdig før tidligst om 5-6 år, men 
det er spennende planer og det blir en rivende utvikling i området 
rundt Puttara de neste årene.

Sentrumsnær beliggenhet vil bidra positivt til byens utvikling og  
skape ringvirkninger for næringsliv og arbeidsmarked.

Midt i området ligger Puttara friluftsområde med fotballbaner  
og akebakker, kjært for skoler, barnehager, speidere og mange 
ulike arrangementer opp gjennom årene. Enda lenger tilbake,  
som byens hoppbakke og daglig samlingssted for barn og unge.

Alt ligger til rette for at historien kan gjenta seg, men i moderne 
former. Tankevirsomheten er allerede i gang for hva området igjen 
kan bli for byens befolkning, og kanskje da spesielt de som boset-
ter seg i nærheten. Her er ideene mange, og forslagene inneholder 
hoppbakke, sykkelbane, snowboardanlegg og frisbee-golf, i tillegg 
til flere merkede turstier, hvilebenker, amfi, uteskolekjøkken og  
klatreløyper.



24

minner fra kommandantens hage 2020
Allsang på Festningen

Selv om værgudene var mot oss alle søndagene i juli, ble allsang-nyvinningen 
en stor suksess. God stemning, fornøyd publikum, 25 fantastisk flinke artister 

og et spennende og vellykket samarbeid mellom flere kulturinstitusjoner.  
To solskinnsøndager i august «toppa heile driden» og gjorde det til et 

folkekrav at dette må gjentas neste sommer.

Litt triveligere i finvær

Fredrik Amadeus Sannerud

Kjetil Foseid

Isabel Aurbekkholen

Håkon Hauer og Monica Nilsen Walter

Kjersti Thorset

Kapellmester Trond Lindheim
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Når du kjøper 2for1 fra 795 kr. får du den rimeligste med på kjøpet, uavhengig av valg av brilleglass og tilleggsbehandlinger i henhold til prisliste. Standard enstyrkeglass (1,5) og brilletilpasning er alltid inkludert. Eventuell synsprøve 
er ikke inkludert. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2019 Specsavers

2for1 designerbriller 
fra 1595 kr. 

Enstyrkeglass og  
brilletilpasning alltid 

inkludert

1595kr
2for1 fra

Specsavers Kongsvinger   Tlf. 62 88 29 99 
Brugata 8

Bestill synsundersøkelse på specsavers.no

Vi har et stort utvalg 
av solbriller med styrke

Når du kjøper 2for1 fra 795 kr. får du den rimeligste med på kjøpet, uavhengig av valg av brilleglass og tilleggsbehandlinger i henhold til prisliste. Standard enstyrkeglass (1,5) og brilletilpasning er alltid inkludert. Eventuell synsprøve 
er ikke inkludert. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2019 Specsavers

2for1 designerbriller 
fra 1595 kr. 

Enstyrkeglass og  
brilletilpasning alltid 

inkludert

1595kr
2for1 fra

Specsavers Kongsvinger   Tlf. 62 88 29 99 
Brugata 8

Bestill synsundersøkelse på specsavers.no
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV Bil

Møller Bil Kongsvinger Volkswagen
VANGEN, KONGSVINGER

Flere ganger har jeg, Torill i 

Byen Vår, kjørt på tidligere E16 og sett 

en slags skulptur i enden av parkerings-

plassen hos Møller Bil Kongsvinger. 

ID.3-skulpturen er sirlig plassert slik at 

nysgjerrigheten skal vekkes. Vel, dette 

måtte undersøkes nærmere. Og svaret 

kom da jeg besøkte bilforretningen.

Denne glade gjengen ønsker deg velkommen! Fra v. Denial Brkic, 
Magne Egil Rendalen, Kine Engebakken og Kristoffer Hansrud

Salgssjef motorkjøretøy Kine Engebakken

  Med et svært hyggelig team  
 som setter kundetilfredshet som 
sitt viktigste kriterium for suksess, ønsker 
alle hos Møller Bil velkommen innom.
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PRESENTASJON NÆRINGSLIVBil

Ved et hyggelig kaffebord på et utsøkt 
møterom tok salgssjef for VW, Kine 
Engebakken, ordet og kunne fortelle 
om en spennende nyhet. Men før vi 
kom så langt, måtte vi vite litt mer om 
Kine – en energisk dame med salg i 
fokus. Hun er utdannet frisør, har hatt 
lederjobb på tax-freeavdelingen på  
OSL Gardermoen før hun begynte hos 
Møller Bil på Jessheim for ni år siden. 
Nå er hun salgssjef på Kongsvinger og 
stortrives i dette, ja, litt mannsdominerte 
yrket. -Jeg er vant til å omgås folk, og 
det er gull verdt, smiler Kine. Men så 
ville hun helst prate om bil.

En ny æra
-ID.3 er for oss en like stor nyhet som 
Golf var i sin tid, og vi har tillit til at 
den vil bli en like stor suksess, forteller 
Kine. Hun fortsetter med å fortelle at 

det er store forventninger til den nye, 
supre modellen. -Og det er jo alltid slik, 
supplerer daglig leder Kjetil Presterud, 
at når noe nytt er på gang, må vi vekke 
WOW-følelsen hos folket. Det tror jeg 
vi har klart. 

Benytt sjansen
De som leser dette, kan nå være blant de 
første til å sette deg bak rattet i nye ID.3 
1ST hos Møller Bil Kongsvinger. Bilen 
er proppfull av innovasjoner, har god 
plass innvendig og kan tilby lynlading 
(100kW). Man kan lade opp til 290 km 
på kun 30 minutter. Rekkevidden er på 
inntil 420 km. Bilen har fått svært god 
omtale blant et samlet pressekorps.

Snart er ventetiden over
-Vi på Møller Bil Kongsvinger har brukt 
ventetiden godt, understreker Kine.  

Med et kompetent salgsteam som kan 
produktet, gode kundemottakere og 
svært dyktige og skolerte mekanikere, 
er vi klare til å ivareta kundene og 
kundenes bilhold. Dette gjelder selvsagt 
om kunden er interessert i elektrisk, 
diesel eller bensin. -Men vi glemmer 
selvsagt ikke de kundene som er ute 
etter bruktbil eller annen nybil heller, 
smiler Kjetil. Han legger til at de også 
har utrustet anlegget i Industrivegen 55 
med hele 13 ladepunkter - inkludert en 
hurtiglader 150 KW. 

Med et svært hyggelig team som setter 
kundetilfredshet som sitt viktigste krite-
rium for suksess, ønsker alle hos Møller 
Bil velkommen innom. ID.3 1ST lanse-
res nå i september. Ta en tur, da vel!

Møller Bil Kongsvinger
E-post: kongsvinger@moller.no
Tlf.: 24 03 45 00

Åpningstider
Mandag - Fredag 08:00 - 16:00
Lørdag 10:00 - 14:00
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bil-huset a.s.
RASTA, KONGSVINGER

Det er 35 år siden bil-huset åpnet bilbutikk på Kongsvinger. Hugo Indgjerdingen 
kan se tilbake på utrolig interessante år. Han er fortsatt litt sånn syvende far

i huset selv om det er sønnen Stig Indgjerdingen som har tatt over styringa. 
Stig har vært med mer eller mindre fra dag én – da han som tenåring helt sikkert 
drømte om egen bil og førerkort. I bilforretningen til far Hugo fikk han «lukte» 

på ulike bilmodeller. I 1986 startet de opp med Subaru, og hvem husker ikke 
Petter Solberg som fersk verdensmester i rally i 2003 i nettopp en Subaru? 
Det husker Stig veldig godt. Da var det litt ståhei hos Subaruforhandlerne 

i Norge og ikke minst hos bil-huset på Rasta.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV Bil

Stig Indgjerdingen har alltid fullt opp



Ja, mye har skjedd i disse 35 årene. 
Citroën og KIA har også fått plass hos 
bil-huset. Det er stor trafikk og stor 
interesse for de ulike bilmerkene. 
-Vi har et spekter som tilfredsstiller 
behovene hos kundene, understreker 
Stig. Derfor er det fint å kunne tilby 
tre bilmerker.

KIA – en kvinnes drøm?
Kia har blitt sett på som et rimelig 
bilmerke - kanskje til og med som et 
billigmerke. Men nå har bilprodusenten 
fra Sør-Korea virkelig fått ting til å svinge. 
Elbilene e-Soul og e-Niro og gode 
garantiordninger (7 år) har blant annet 
bidratt til populariteten her til lands. 
I april gikk dessuten e-Soul til topps 
i prestisjekåringen «World Urban Car 
of the Year», på det som skulle være bil-
messa i New York. Veldig mange damer 
har falt for KIA.  -Ja, vi ser trenden med 
at mange damer bare kommer innom 
og sier at de skal ha en KIA, smiler Stig.

Citroën
Man kan få litt franske følelser når man 
ser på Citroën og bilens egenskaper. Her 
finnes modeller som C3, C4 Cactus for 
ikke å glemme C5 Aircross SUV. Det blir 
mer og mer populært med SUV-modeller, 

og sistnevnte er blitt meget populær. 
Når det gjelder nyttekjøretøy, så slår 
Berlingo virkelig an. Håndverkere i alle 
kategorier får ikke fullrost denne modellen 
nok. En håndverker kan få tilpasset inn-
redningen etter EU-standard og til sitt 
behov – om det er til en snekker, elek-
triker, maler eller til en rørleggers utstyr.

Subaru
Subaru har alltid vært den mest kjente 
personbilen med 4-hjulstrekk. Den 
japanske fabrikken var tidlig ute med å 
finne opp en modell som kunne trekke 
på alle fire hjulene. I dag er det modeller 
som Subaru Forester Hybrid, Subaru 
Outback Sport Edition og Subaru XV 
Hybrid som har stort fokus. Selvsagt er 
alle 4x4.

Da er det bare å dra innom bil-huset 
på Rasta og slå av en bilprat. Her er 
det kampanjer og gode tilbud. -Vi leier 
utstillingsplass på Kongssenteret en 
periode, avslutter Stig. Her har vi også 
knall-tilbud og kampanjer på utvalgte 
bilmodeller til enhver tid. 
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PRESENTASJON NÆRINGSLIVBil

Steinar Aurstad til v. i prat med Hugo Indgjerdingen Fra utstillingen på Kongssenteret

Tlf: 62 82 14 60
www.bil-huset.no
Vi er også på

ÅPNINGSTIDER
Hverdager: 
07.30 – 16.15
Lørdag: 
10.00 – 14.00
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV Bil

Møller Bil Kongsvinger Škoda
VANGEN, KONGSVINGER

Hos Møller Bil Kongsvinger er det to hovedinnganger. Joda, du leser riktig. 
For på venstre side av bygningen er hovedinngangen til Škoda. Når man kommer 

inn her, finner man en av byens blideste fyrer, nemlig Anders Kristiansen. 
Han kan fortelle om et oppmuntrende resultat – både på nybilsiden og salg 

av bruktbiler. Nå ser han fram til nylansering i september.

VERDENSPREMIERE 
og salgsstart for Škoda Enyaq
Endelig er datoen klar: 1. september 
2020 blir en milepæl i Škodas 125 år 
lange historie.

Škoda Enyaq blir en fullblods elektrisk 
SUV med kjente elementer som har 
gjort Škoda til en suksess; god plass, 
smarte løsninger, mye bil for pengene 
og et design som skiller seg ut. Her får 
man alt man kan forvente av en familie- 
bil og litt til. Bilen har fått fantastisk 
omtale i pressen!

Samtidig med verdenspremieren åpnes 
det også for bestilling av bilen hos  
Møller Bil Kongsvinger. 

Kunder med en aktiv forhånds- 
bestilling av Škoda Enyaq vil også 
få anledning til å oppleve bilen hos 
Møller Bil i løpet av september!

-Etter at vi startet opp med Škoda igjen 
på Kongsvinger i 2018, har vi hatt en 
formidabel vekst og er distriktets nest 
største bilmerke, forteller Kjetil Presterud.  
Vi er også stolte over å ha blitt kåret 
til Årets Škoda Forhandler i 2019, 
kjedens høyeste utmerkelse blant over 
40 gode forhandlere. -Dette er oppnådd 
gjennom et svært godt team som jobber 
hver dag for å gi gode kundeopplevelser, 
sier selger Anders Kristiansen. For oss er 
det menneskene det handler om – både 
kunder og ansatte. Han legger til at de  

går en spennende høst i møte med for- 
håndssalg av nevnte Enyaq samt at de 
også har åpnet for bestilling av helt nye 
Škoda Octavia.

-Med mange kommende elektriske  
modeller har vi utrustet anlegget i  
Industrivegen 55 med hele 13 lade- 
punkter, inkludert en hurtiglader 150 KW,  
understreker Kjetil. Kom gjerne innom 
for en hyggelig bilprat så skal vi gjøre 
vårt beste for at du får en god opplevelse 
– vi er klare!
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Selger Anders Kristiansen og daglig leder 
Møller Bil Kongsvinger, Kjetil Presterud Anders Kristiansen er klar!

Møller Bil Kongsvinger
E-post: kongsvinger@moller.no
Tlf.: 24 03 45 00

Åpningstider
Mandag - Fredag 08:00 - 16:00
Lørdag 10:00 - 14:00
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Kongsvinger Regnskap
KONGSVINGER

Like etter at «krigen» startet med korona, var Kongsvingerguiden på besøk hos  
Kongsvinger Regnskap. De kunne den gangen fortelle at de merket at folk ville være 
mest mulig hjemme. Flere av kundene leverte dokumenter i konvolutter og bæreposer 

ved inngangsdøra. Hva har skjedd etterpå?

Digitalt
Det er nok flere som benytter denne 
tiden hjemme til å lære seg å bruke data- 
maskinen til mer enn FB og surfing på 
nettet. Vi oppfordrer alle til å lære seg  
gode løsninger når det gjelder å sende 
inn bilag, fakturering og betale regninger.

God service er viktig
Kongsvinger Regnskap legger til rette 
for at kundene skal ha en god opplevelse 
ved å ta kontakt med regnskapsfører i 
disse dager. Vi har åpnet opp kontoret 
slik at kundene kan komme inn for å  
prate med sin saksbehandler. Vi er fortsatt  
opptatt av en-metersregelen, av hensyn 
til oss alle. Vi følger smittevernreglene  
og vurderer situasjonen fra uke til uke.
Nå om dagen er det viktig for kundene 
at vi hjelper dem slik at de får sendt inn 

søknad på de kompensasjonstiltakene 
som er kommet i forbindelse med  
Covid-19. Dette kan hjelpe dem litt i 
den vanskelige økonomiske situasjonen  
mange har kommet opp i. Mange spørs-
mål dukker selvsagt opp, enten om du 
driver et AS eller et enmannsforetak, og vi 
gjør vårt beste med å gi svar og hjelpe til.

En viktig side for næringsdrivende,  
og som vi anbefaler våre kunder og gå 
inn og lese på, er:  
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker.  
Her vil de fleste finne svar på de spørs-
målene de har om tiltakspakkene.

Vi ønsker alle leserne en god, frisk høst 
- og håper på mer «normale tilstander» 
etter hvert.

Fra v. Siw Irene Bråthen og Mette Haarr (med en meters avstand) Foto: Kongsvinger Regnskap

Tlf.nr. 62 88 83 10 
Digerudvegen 1, 2208 Kongsvinger
www.kongsvinger-regnskap.no

  Kongsvinger
 Regnskap 
legger til rette for at 
kundene skal ha en god 
opplevelse ved å ta 
kontakt med regnskaps-
fører i disse dager. 
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Platos
(TIDLIGERE LOKALENE TIL BASTIAN)  -  KONGSVINGER

DEN SOM VENTER PÅ NOE GODT, VENTER ALDRI FORGJEVES!

Dette er et kjent ordtak og passer utmerket på det nye restaurantprosjektet som snart 
åpner i tidligere lokalene til Bastian. Byens befolkning har ventet i spenning på den 

nye tapas-restauranten. Og nå er den klar til nyåpningen! Murat, som er en av eierne 
av Castrum, er også på eiersiden av Platos. Broren Öskan blir daglig leder. 

En smak av Middelhavet
Jo, du leser riktig. Det blir utsøkte tapas-
retter fra landene rundt Middelhavet 
– Spania, Tyrkia og Hellas for å nevne 
noen. Og tre dyktige kokker fra tre ulike 
land skal trylle fram de lekreste rettene 
innen tapas.

Platos kan ta opp til 140 gjester. Men i 
den tiden vi er inne i, er det smittevers-
reglene som bestemmer antallet inne i 
restauranten. Én-metersregelen gjelder.

Öskan gleder seg til åpningen. -Ja, dette 
blir spennende, smiler han, og legger til 
at han har store forventninger. – Vi ser 
jo hvor godt besøkt Castrum er, så jeg 
tror dette tilbudet også blir godt mottatt. 
Vi har lagt til rette for et godt voksent 
publikum, og vi vil ha alle rettigheter.

Öskan ber alle om å følge med på FB og 
Instagram når det gjelder åpningsdagen. 
Den er like rundt hjørnet!

ÅPNINGSTIDENE:
Hver dag fra kl. 14.00 til 23.00
Fredag og lørdag til kl. 24.00

Søndag til kl. 22.00

Vi har lagt til rette for  
et godt voksent publikum, 
og vi vil ha alle rettigheter.
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DF Skog og Anlegg
AUSTMARKA

Et møte i skogen
Når man skal på en skogsvandring for å 
nå et møte, hunden skal med, man skal 
forsere myrhull, store og små kvister, 
mosegrodde steiner og bekker, ja, da 
gjelder det å forberede seg godt. Godt 
brukte joggesko var første bud, og takk 
for at hunden hadde fått flåttmiddel i 
nakken for to dager siden. Da var det 
bare å kjøre av sted – til mitt (Torill’s) 
barndoms rike, Austmarka. Vi svingte av 
ved Masterud, parkerte og la i vei. Bare 
en gang trampet jeg i et digert hull og 
tenkte at nå biter grevlingen. Alt gikk 
bra. Jeg kom meg opp skråningen. På 
toppen satt staute skogskarer på en liten 
tømmerlunne og hadde dagens første 
matpause. 

Stolte av yrket
Alle tre var enige i at å jobbe i skogen er 
veldig spesielt og givende. Ole Johnny 

Dahl og Arne Martin Fagernes driver 
firmaet sammen. Kjell Haugen er en 
dreven maskinfører som holder i spakene  
med stø hånd. I gamle dager var det hesten  
som var skogskarens beste venn, men i 
dag er det de store maskinene som gjør  
all jobben på stedet før stokkene blir 
fraktet ned til tilstøtende vei hvor tømmer- 
bilen henter det hele.

SPILLER PÅ MANGE STRENGER

Skogsdrift
DF Skog og Anlegg har store oppdrag 
for Glommen Skog. Seks skogsmaskiner 
går for fullt med totalt tre driftslag.  
-Vi vet jo at skogen er en stor ressurs her 
i vårt skogsdistrikt, sier Ole Johnny. Og 
de fleste som eier skog, er veldig flinke 
til å vedlikeholde skogen. Det vil si, som 
du ser her, vi hogger ned skog, men 

eierne må jo passe på at det blir plantet 
etterpå. Og for å sitere Glommen Skog 
fra en tidligere utgave i Kongsvinger- 
guiden:

«Glommens mål er å øke verdien på andels- 
eiernes arealer. Beregninger fra en rekke kom-
muner i Innlandet viser et eventyrlig potensial 
dersom de rette tiltakene blir utført i skogen 
til rett tid, på rett måte og tilpasses lokale 
vekstbetingelser. Oppfylles disse forutsetningene, 
kan skogproduksjonen økes med 50%. Det 
legges mye arbeid ned i utviklingen av stadig 
bedre skogsfrø, noe som øker produksjonen 
av skog. Et varmere klima gir også økt vekst. 
Skogen skal gi optimal økonomisk areal-
avkastning nå og i fremtiden. Dette betyr å 
produsere nok trær med høyest mulig verdi, 
på kortest mulig tid, til lavest mulig kostnad. 
Arbeidet skal skje innenfor rammene av fram-
tidige klimaendringer, Norsk lov og Norsk 
PEFC Skogstandard.»

PRESENTASJON NÆRINGSLIV
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Anleggsarbeid
DF Skog og Anlegg har også oppdrag 
innen graving. I skrivende stund har 
Innlandet Fylkeskommune et prosjekt 
gående i Lia hvor en ny gangsti utarbeides  
på venstre side langs Bæreiavegen. 
Her jobbes det med grunnarbeidene  
hvor gravemaskiner fra DF Skog og  
Anlegg går for fullt. -Veidekke er hoved-
entreprenør, og vi jobber som under-
entreprenør for dem, forteller Arne 
Martin. Vi har fire gravemaskiner i vårt 
system, og to av disse graver nå langs 
Bæreiavegen.  
DF Skog og Anlegg var også med på et 
stort prosjekt langs Kongevegen på Rasta 
– fra rundkjøringa nedenfor Veivesenet 
og opp mot krysset Kongevegen/Lerke-
vegen. Her ble det sykkel- og gangsti og
gatelys. -De som trenger hjelp til graving, 
kan bare kontakte oss. Da kommer vi på 
befaring, smiler Ole Johnny.

Gode på idéer
Opp gjennom årene er det mange prosjekter 
som har vært gjennomført av DF Skog 
og Anlegg. De har stor kompetanse på å
kunne gi råd og veiledning når det gjelder 
utearealer og tomtegraving - f.eks. innen 
hus- og hyttebygging. Mye av terrenget 

består av stein og trær, og kanskje noe 
kan beholdes, eller så må selvsagt en del 
også fjernes. Dette kan de alt om hos DF 
Skog og Anlegg. Planlegging og bygging 
av brygger utfører de også.

Hva mer?
-Vi har to traktorer som vi bruker bl.a. 
til veiskraping, fortsetter Arne Martin. 
Store tømmerbiler og skogsmaskiner 
bruker jo disse veiene i skogen, og da 
må de selvsagt oppgraderes. Dessuten 
kan en traktor brukes til mye annet også,  
så det er egentlig et allsidig verktøy. 
Mange skogsbilveger trenger vedlikehold 
som grøfterensk og stikkrennebytting. 
-Vi utfører alt innen skogsgraving også, 
supplerer Ole Johnny.

Fikser det meste
Det er mange private som i pandemi-
tiden har prosjekter i gang på hjemme-
fronten. Kanskje noen skulle ha drenert 
rundt huset? Eller opparbeide en inn-
kjørsel eller gjort grunnarbeider til et 
eller annet prosjekt? -Vi fikser det meste, 
understreker Ole Johnny. Det er også 
mange som har hytter rundt omkring, 
og det kan være vanskelig å komme 
til med diverse utstyr. Vi tar oss fram.

I 35 år har DF Skog og Anlegg holdt det 
gående. Det er nok å gjøre hele tiden. 
Lærlinger har de også med seg. -Det er 
viktig å ta vare på ungdommen, og vi 
tar selvsagt sikkerheten på alvor når det 
gjelder de store maskinene, understreker  
Arne Martin. Ole Johnny legger til at de 
fleste lærlingene fortsetter å jobbe hos 
dem etter godkjent fagbrev. 

Så var det å finne veien tilbake til bilen. 
Og vel hjemme måtte både hunden og 
joggeskoene få en omgang med vann. 
Skogsturen var en flott opplevelse. Ren 
luft, og duften av granbar og mose er 
alltid en god opplevelse. Og som nevnt 
i en tidligere artikkel: I Kongsvinger 
kommune henter skogen (trærne) på et 
areal av 834 846 dekar - CO2 fra lufta 
til ulike treproduksjoner - tilsvarende  
to timers gjennomsnittlig utslipp fra  
ca. 70 000 biler. Tenk om trærne kunne 
holde korona-viruset unna oss også. 
Hvem vet, kan det ha noe å si at vi  
har såpass lite smitte fordi vi bor midt  
i skogen?

   PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Full trøkk i skogen

Innehaverne Arne Martin Fagernes og Ole Johnny DahlFra v. Kjell Haugen, Arne Martin Fagernes og Ole Johnny Dahl
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Hunden Jackson var med

Gravearbeider i Lia

Stian Dahl og Johan Svendsen

Det jobbes året rundt

Det må ryddes også

DF SKOG & ANLEGG ANS
Homsjøvegen 1876, 2224 Austmarka

Tlf.: 911 46 962 / 906 20 830
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Forleng sommerferien

DITT LOKALE BADELAND

DAG ÅPNINGSTID BADE TIL

Mandag / Onsdag / Fredag kl. 06.30  - kl. 19.00 kl. 19.45

Tirsdag / Torsdag kl. 08.30 -  kl. 19.00 kl. 19.45

Lørdag / Søndag kl. 1 1 .00  -  kl. 16.00 kl. 16.45
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Kongsbadet har hatt godt besøk i sommer. 
Og det er viktig å forlenge sommeren litt til. 
Smitteverns-regler blir godt ivaretatt, og alle 
besøkende er flinke til å overholde disse.  
En annen ting som også er viktig, er at barn  
og unge har det våte element som ett av sine 
aktivitetstilbud i den tiden vi er inne i.  
Hos Kongsbadet kan små og store bruke  
tiden sammen og ha det hyggelig. 

Kongsbadet har vanlige åpningstider igjen, 
men det er en del begrensninger som man  
må forholde seg til.

Dette må du vite om Kongsbadets 
korona-regler:

• Det er tillatt med 50 personer om gangen. 
 For at flest mulig skal få benytte svømmehallen 
 er badetiden maksimum 1,5 time
• Er du i tvil om du er frisk - hold deg hjemme
• Heis og trapp er stengt - bruk inngang på oversiden  
 vis a vis Byparken
• Alle må desinfisere hendene før de går inn 
 i garderoben
• HOLD AVSTAND- respekter 1 meters-regel
• Alle SKAL dusje uten undertøy/badetøy
• Dersom du bruker badstu, SKAL du sitte på 
 medbrakt håndkle
• For å redusere flest mulig kontaktpunkter, 
 er krakker og stoler fjernet
• Stupetårn 3 og 5 meter stengt
• Vi ber om at personer i risikogruppen tar sine 
 forholdsregler

Inntil videre vil det ikke være organisert 
vanntrim i Kongsbadet.

Velkommen til Kongsbadet - ta vare på hverandre!
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TRAFIKALT GRUNNKURS I UKE 41  
5.-8. oktober (høstferien), alle dager kl. 10.00-13.00 

 
www.eskoleia-trafikkskole // Tlf. 919 10 810 // trafikkskole@eskoleia.no 

BIND DEG FOR 12 MNDR. OG FÅ TRENING I 14 MNDR.
– TO MÅNEDER ER GRATIS!

• Bemannet treningsstudio
• Full kontroll på antall og hvem som er til stede
• Gratis veiledning og oppfølging
• Saltimer
• Reserver treningstime

Tlf.: Tlf. 62 91 29 55

Mer info om åpningstider etc. på 
www.avanciasportclub.no og FB. 
Åpent til 17.00 hver søndag.

Stengt hver dag mellom kl. 12.30 - 15.00 pga ekstra rengjørings-rutiner
VI FØLGER SMITTEVERNSREGLENE! VELKOMMEN TIL OSS!

Delelageret mandag-fredag 07:00-15:30 
Industrivegen 13 2212 Kongsvinger Tlf. 62 83 11 10

Jim Erik Sørlie
Kjetil Andersen

Lars Erik Sønsterud
Roar Nyvold

Vakttelefon: 913 26 198  
(Mandag-fredag 15:30-20:00, Lørdag 08:00-14:00)

John Deere Forestry AS er nå  
forhandler av Pfanner bekledning  
for skog og fritid. 
Dette er produkter som kombinerer funksjonalitet og 
design på en måte markedet ikke tidligere har sett.

Du finner oss ved siden av Rema 1000 på Langeland 
i Kongsvinger. Kom innom for å se vårt utvalg av 
hjelmer, klær og sko.

Ted Johnsen

Delelageret 
mandag-fredag 
07:00-15:30 

Vakttelefon: 913 26 198 
(mandag-fredag 15:30-20:00, 
Lørdag 08:00-14:00)

ER SKOGEN DITT 
ARBEIDSTED? 

Industrivegen 13, 2212 Kongsvinger 
Tlf. 62 83 11 10

Vi har stort utvalg i arbeidstøy!
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DEN PERFEKTEgavenTIL ALLE ANLEDNINGER

KONGSVINGERKORTET

JUBILEUM, BRYLLUP, BURSDAG, JULEGAVE ELLER FIRMAGAVER

KAN KJØPES HOS BYEN VÅR, SPORT1 EPA, 

MØBELRINGEN OG GULLSMED KRISTOFFERSEN

KAN BRUKES I 154 BUTIKKER I KONGSVINGER

Du kan få vite mer om kortet på www.nyen-var.no, Facebook eller ved å reise innom en av forhandlerene.

KortetKongsvinger                         

ER SKOGEN DITT 
ARBEIDSTED? 
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FJELLTURMENY OG TILBUD
HØST 2020

KNUTSHØ 1517 moh GRÅHØ 1779 moh

RASLETIND 2105 moh

SKAGET 1685 moh

SYNSHORN 1510 moh TORFINNSBU - BYGDIN STIER FRA SENTRUM

BITIHORN 1607 moh MUGNETIND 1739 moh

Beitostølen fjellturpakke Buss - båt - fottur

Bo midt i smørøyet på Beitostølen i 6-sengs Hovi 
Hytte. Kort vei til aktiviteter, serveringssteder og 
butikker. 

Priser pr uke:    
17. august til 15. november 2020, kr 4.400,- 

Buss fra Beitostølen, rutebåt MB Bitihorn til 
Torfinnsbu. Deretter fottur gjennom vakre Svart-
dalen til Gjendebu, så Gjendebåten tilbake til 
Gjendesheim, og buss derfra til Beitostølen.  
(Daglig til 31.8. og fre-søn 1. - 13.9.2020).

Pris per voksen kr 550,- / per barn kr 275,- . 

7-DØGNS FJELLTURPAKKE DAGSTUR GJENNOM SVARTDALEN

For flere detaljer og turbeskrivelser, se www.beitostolen.com
Booking og informasjon tlf 61 35 10 00 eller epost: booking@beitostolen.com

BESSEGGEN 
fotturpakke

Bestill vår populære Besseggen-
pakke, som inkluderer 2 døgn  
i dobbeltrom inklusive 1/2-pensjon, 
samt matpakke én dag.

Pris pr person kr 2.060,- 
Ekstra døgn kr 840,- pr pers.
Gjelder daglig til 23.08.2020, deretter i 
midtuke så lenge Gjendebåten går.

Online booking: www.beitostolen.com 

GÅ BESSEGGEN
eller en av våre andre populære fjellturer

I ÅR

Se og Hør_tirs11aug2020-oppslag.indd   1 04.08.2020   10:18:20
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SkrivegledeMÅNEDENS

Er du glad i å skrive? Send inn en fortelling, en historie, et dikt eller lignende 
så kanskje du kan få den på trykk her i Kongsvingerguiden. 
Vi vil i hver utgave presentere tekster på opp til 800 ord. 
Skriv gjerne kortere. Alle tekster vil bli lest og vurdert 
av Svein A. Moen og Øyvind H. Henriksen fra skrivegruppa Skriveglede1212 
(se facebook.com/skriveglede1212). Du sender ditt bidrag til skriveglede1212@gmail.com.

50 SPREDTE STJERNER OG 13 SKEIVE STRIPER

Det siste flagget jeg ville heist opp nå,  
er det for De Forente Stater. Det er ikke  
noe forent med et folk som er mot hver- 
andre, en leder som er mot sitt eget folk. 
Du finner ikke én politimann som ikke 
misbruker makta si, og legen behandler 
kun pasienter som kan kjøpe seg til god 
helse. Er du ikke Skrue McDuck, får du  
være Den stygge andungen, eller det 
svarte fåret.

Det er ikke noe forent med femti fjerne 
stater som bruker sine forskjeller til trusler.  
Et menneske er ikke et menneske 
lenger, det er en trend, og hvilken skal 

vi følge i dag? Det den oransje mannen 
sier, er fortryllende en dag, og motbydelig 
den neste. Det beste hadde vært om han 
aldri så dagslys. Aldri fått det «lille» lånet 
på én million dollar som han jamrer over  
støtt og stadig. Med de pengene kjøpte 
han seg kone og neglefilene hun skulle 
fikle med. Hva er det å sikle etter en 
mann som er dobbelt så gammel som 
deg, hvis det ikke hadde vært for at han 
bader i penger? Hva du har er ikke alltid  
hva du trenger. Det sprenger i tromme-
hinna hver gang han åpner munnen, og 
det hjelper lite å stenge det ute, da det 
første du ser i nyhetssendingene, er at 

han har sagt noe som får byene opp i 
røyk. 

Det er ikke noe forent med et klasse-
skille som bestemmer hvorvidt framtida 
di blir god. Og alt dette skjer i det store  
Amerika. Hvor de dømmer dine drømmer  
ut ifra hvor godt du svømmer. Tømmer 
dine gleder hvis de ser at du rømmer. 
Her har du ingen tro. Her har du ingen 
trygghet. Her har du ingen tilhørighet. 
Det er bare å pelle seg dit de kom fra, 
eller hva, Trump? Og for første gang,  
er ikke du et unntak.

Jeg legger mitt glatte, myke kinn
mot din tørre, furete hud
under ditt svale, grønne vern.
Du
som ånder liv til Jorden.

Kan du gi meg noe av din visdom -
båret til deg
i et uendelig kretsløp 
over Jorden gjennom evigheter –

gjennom solens varmende stråler
gjennom regnets livgivende tårer
gjennom muldens døde liv
gjennom vindens hvisken –

til en kosmisk kunnskap
som ingen datamaskin
noensinne
vil kunne vinne.

Men du står der.
Taus for mine ører.
Du
som skaper grunnlag for alt liv.

Kanskje
taler du til meg med naturens språk,
som jeg ikke forstår.
Med en universell klokskap
mennesket ikke kan fatte-
som heller søker sin kunnskap
i teorier og teknologi
skapt av mennesker.

For vi vil videre –
alltid videre.
Men hvorfor søker vi sannheten
hos mennesket
og ikke hos deg?

Kanskje-
hvis vi kunne øse av din visdom-
ville det fortsatt være håp
for Jorden
før mennesket trykker på tasten
til det endelige

delete

AV ANNA GUNILLA MIKALSEN

VISDOMSTREET
AV METTE ULVO LANGNES

SEPTEMBER 2020 

Visdomsord

Barn ser ofte ting 
klart, og sier gjerne 
ifra. 
Om ikke før, så 
innser man gjerne 
det som eldre.

(VENKAH GJERMUNDSEN)
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Visste du at Klosser Innovasjon er et av Norges sterkeste 
utviklings- og innovasjonsmiljøer?

Vår avdeling på Kongsvinger bistår næringslivet i hele Kongsvingerregionen med forretnings-
utvikling, innovasjons- og forskningsprosjekter. Vi hjelper også gründere med å etablere og 
utvikle egen virksomhet. Klosser Innovasjon har et tett samarbeid med alle kommunene i 

regionen, og er involvert i mange spennende utviklingsprosjekter i både offentlig og privat sektor.

Har du en idé som du ønsker å utforske eller teste i din bedrift? 
Trenger du støtte for å utvikle idéen videre? Ta kontakt, så finner vi tid til et møte.
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VASKBARE MUNNBIND 
TIL BRUK I DET OFFENTLIGE ROM
I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand 
til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak av FHI. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale
PS! Vi har også munnbind til engangsbruk!

Vi anbefaler at masken vaskes før bruk. Ved eventuell bearbeiding som trykk, brodering osv. brytes forseglingen. Produktet følger kravet om  
60 graders vask fra FHI. NB: Dette er ikke verneutstyr. Grunnet smittevern er det ikke returrett på munnbind/ansiktsmasker. 

3-LAGS MUNNBIND - 1 PK
3-lags hudvennlig munnbind i vevd bomull som 
muliggjør vask og gjenbruk. En pustende og figursydd 
ikke-medisinsk ansiktsmaske til bruk i det offentlige rom 
for å redusere partikler fra brukeren og omgivelsene. 

 • 3 lag av myk vevd bomull
 • Elastiske og justerbare ørestrikk
 • Formbar nesebøyle
 • Forebygger dugg på briller
 • One size – kun for voksne
 • Godkjent for bruk på fly
 • Ikke til medisinsk bruk
 • Transfer eller brodering

2-LAGS MUNNBIND - 5 PK
2-lags hudvennlig munnbind i bomull/elastan som 
muliggjør vask og gjenbruk. Ideell for bruk på arbeids-
plassen. Ytterlaget har Silvadur ™ 930 Flex antimikrobiell 
overflate med Zelan ™ R3 / Teflon EcoElite ™ som gjør 
stoffet både slitesterkt og vannavvisende. Hudvennlig 
bomull som er behagelig mot ansiktet og lett å puste i.

 • 2-lags stoffblanding 95% bomull – 5% elastan
 • Elastiske ørestrikk 
 • Mål: L 32 x B 12 cm
 • One size – kun for voksne
 • Godkjent for bruk på fly
 • Ikke til medisinsk bruk
 • Silketrykk, transfer eller brodering

Kan leveres i følgende farger: Kan leveres i følgende farger:

45,-  
pr.stk.

125,-  
pr.pakke

Minstebestilling på 10 stk. Minstebestilling på 10 stk. 


