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Vi holder til 6 km nord for Kongsvinger, RV 2 mot Elverum

Sesongåpning første helga i mai 
Til tross for uvanlige tider kan vi igjen friste med vårfriske tomater, 

agurker og pimpernellpoteter, samt stemorsblomster i mange farger. 

www.skarstadgartneri.no

Vi legger til rette for avstandsreglene i disse dager ved bl.a. å ha 
utvidede åpningstider i mai. Følg med på Facebook, Instagram og nettsiden vår for 
oppdatert informasjon om åpningstider og andre tiltak vi innfører for tilpasninger.

Åpent mandag, torsdag, fredag og lørdag. 
Se gjeldende åpningstider på nett.

Takk for at du handler lokalt

Det blir for det meste inne-feiring i år.
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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

ARRANGEMENTSSTOPP
Da ble det ingen arrangementskalender  
i bladet denne gangen heller. Og trolig  
ikke i juni. Ikke for juli? August? Resten  
av året? Det er det ingen som vet. Det 
blir flere og flere arrangementer på nett. 
Noen fungerer greit, og vi er vitner til 
stor kreativitet. Digitale arrangementer  
planlegges gjerne på litt kortere varsel 
og bør uansett markedsføres digitalt.  
Men den fysiske møteplassen er savnet. 
Så får vi se i hvilken grad, og hvor raskt,  
det er mulig å løse opp litt og arrangere 
med ulike varianter av smittevern. Hvis 
det ikke blir ytterligere innstramminger  
og det gis mulighet, håper vi å arrangere  
årets første Kremmertorg på Rådhus-
plassen som planlagt nå i mai.

KORONA
Mange begynner å bli skikkelig lei dette  
ordet nå. Dessverre er dette ingen korona- 
fri utgave. Vi er alle berørt. At vi skulle 
få oppleve det som skjer nå! En skikkelig  
trøkk for samfunnet. At selv et veleta-
blert, gjennomsivilisert velferdssamfunn 
brått møter en slik krise man ikke er for- 
beredt på, og som får så store konse- 
kvenser. Vi vet ennå ikke hva slags lys det  
er i enden av tunnelen, men vi ser store 
bekymringer i norsk næringsliv og på-
følgende arbeidsledighet. Det blir i over- 
kant spennende å se hvordan regjeringens 
«kontantstøtte» slår ut for det lokale 
næringslivet. Vi krysser fingrene, men vi 
kan alle være med å påvirke utfallet.

TAKK FOR AT DU HANDLER LOKALT
har jeg brukt som overskrift mange 
ganger. Sjelden har det passet bedre enn  
nå. Grensen er stengt, og vi ser viktig- 
heten av et lokalt vareutvalg. La oss 
håpe dette styrker seg også videre. Det  
tror jeg det vil gjøre. Vi har fått oss en  
vekker og kommer nok til å vaske  
hendene ekstra godt en stund til. Mat-
butikkene i byen opplever reneste 
klondyke-stemningen etter at grensen 
ble stengt. Sportsbutikkene opplever en

etterlengtet opptur nå som vi trimmer 
mer på egenhånd. Flere er hjemme og 
har mer tid til aktiviteter. Økning vil 
merkes i flere butikker etter hvert som 
samfunnet åpnes opp igjen. Forhåpentlig- 
vis vil grensen være stengt en lengre 
periode, og lokale butikker kan ta igjen 
noe av det tapte.

APROPOS SVERIGE
Sveriges annerledes-måte å takle viruset 
på har skapt mye debatt, og svenskene 
har måttet tåle mye kritikk. Vi vet ikke 
hvem som har gjort det riktig. Antake- 
ligvis får vi aldri vite det. For hva er 
egentlig riktig? Jeg tror ulike kulturer 
selv får avgjøre hva som er best. I Norge 
var det utvilsomt riktig å sette inn strenge  
tiltak tidlig. Vi har spart mange liv. Men 
rent samfunnsøkonomisk er det liten tvil  
om at den svenske modellen er bedre. 
Det er mange parametere som skal på 
plass før vi kan oppsummere elendigheten.

KONGSVINGERGUIDEN LEVERER
De fleste aktivitetene til Byen Vår før 
sommerferien er avlyst. Men vi er stolte 
av at vi klarer å opprettholde Kongs-
vingerguiden. En stor takk til deler av 
næringslivet som fortsatt er «still going» 
og ser nye muligheter. En spesiell takk 
til vår markedsrådgiver Torill Luijbregts,  
som i disse vanskelige tider får god 
bruk for sin lange erfaring. Byen Vår 
har et enormt nettverk som vi drar god 
nytte av i disse dager. 

Uno Arnesen 
leder Byen Vår   
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Vi har fått inn et nytt opplag av bildet  
på lager. Ferdig innrammet, nummerert / 
100 og signert av Elena Abessinova. 
Pris kr 2 390,- + mva. Mål bilde 
42x30 cm + passepartout og ramme.

Bildet kan bestilles på e-post:  
uno@byen-var.no 
og leveres etter avtale.

Jubileumsbildet Byen Vår 25 år 

Byen Vår og Norexeco bidrar med munnbind

FØLGENDE ARRANGEMENTER ER AVLYST PÅ GRUNN AV KORONA-PANDEMIEN

I samarbeid med selskapet Norexeco 
kan Byen Vår bidra med ekstra smitte- 
vernutstyr til kommunen. Vi har fått 
tilgang på et parti godkjente munnbind 
fra Kina, der de nå har fått kontroll på 
pandemien.

Adm.dir. i Norexeco, Stein Ole Larsen, 
forteller at råvarebørsen med hovedkontor 
på Kongsvinger, samarbeider med en til-
svarende råvarebørs i Shanghai. Kineserne 
vil hjelpe oss i Kongsvinger med en gave 
på 1000 munnbind, og at Byen Vår har 
fått ansvaret å formidle dette på best 

mulig vis til Kongsvingers innbyggere.
Byen Vår har tatt kontakt og har en 
dialog med kommunen, slik at smitte-
vernutstyret blir brukt der behovet er 
størst. Dette blir da en del av munnbind- 
dugnaden som har pågått noen uker. 

Rådgiver helse, Else-Marit Sætaberget 
i Kongsvinger kommune, sier at det vil 
kunne bli et stort behov og at vi trenger 
alt vi kan få. Så dette er et kjærkomment 
bidrag. Engangsmunnbind skal priori-
teres til bruk på Legevakta, IKØ, ny- 
opprettet covid-19 poliklinikk, helse- 

sykepleierne på teststasjonen samt  
fengselshelsetjenesten.

Adm.dir. i Norexeco, Stein Ole Larsen og daglig leder 
i Byen Vår, Uno Arnesen med internasjonal bistand 
direkte til Kongsvinger

FIKS STEINSPRUT

KOSTNADSFRITT *

RASTA GLASS AS
Ring 628 18233 eller besøk bilglass.no
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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

Food truck festival
17. mai igjen på Festningen

Torsdagslunsj Aktivitetsfestivalen

Liv i Leiren

Asperger-foredrag

Klovnen Knut 



4

Kongsvinger
Kommune

Aktiv For Folkehelsa

OppTurKongsvinger

Ut på tur?
Aktivitetskartet som var med i aprilutgaven, er vel 
nappet ut og blir brukt? Ja, det er spesielt viktig nå 
at man beveger seg. Lommeguiden av dette kartet 
skal snart i produksjon. Det blir større og er ferdig 
sammenbrettet slik at det kan puttes rett i lommen 
eller sekken. En stor takk til Sparebankstiftelsen 
Hedmark for støtte til prosjektene. 

AKTIVITETSTIPS:
- Fotballtennis med en venn
- Lær ett nytt fotballtriks
- Frisbeegolf alene eller med 
 en venn. Husk å ta med hver 
 deres frisbee
- Gå en tur mens du prater i 

 telefonen, hører på musikk 
 eller lydbok
- Sykkeltur; triks eller på sti
- Sett på noe fengende musikk 
 og dans
- Lær deg å balansere på slak line
- Fisketur

Kommunen og ulike idrettslag har 
vært flinke gjennom hele denne  
perioden til å legge ut tips til  
aktiviteter både for familier  
og ungdom.

A Bæreia
B Holtberget
C Liermoen
D Vardeberget
E Rafjellet
F Dronningens Utsikt
G Bjønnmyra
H Bogerfløyta
I Rastaberget

UT PÅ TUR, 
ALDRI SUR!
Les mer om de forskjellige 
turområdene på baksiden. 

Kongsvinger kommune er Norges største skogkommune. Norges lengste elv, Glomma, renner gjennom Kongsvinger og deler byen i to. Kongsvinger festning er byens lande-merke og ligger over gamlebyen, Øvrebyen. I Kongsvinger kan man besøke Norges beste Golfbane og prisvinnende festningshotell. I Kongsvinger ligger Finnskogen som i tillegg til sine spennende historier, er et senter for friluftslivs- opplevelser innen tur, sykkel, jakt og fiske. Kongsvinger- regionen er en del av Osloregionen, og byen ligger litt  over en times togtur unna Oslo. Det er ikke uten grunn Kongvingerregionen kalles Norges grønne hjerte.
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< Til Sør- og Nord-Odal

< Til Vardåsen

Til Vardefortet

< Til Bæreia
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KONGSSENTERET

BADEPLASS
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Velkommen tilVelkommen tilKONGSVINGERKONGSVINGER
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Til Holtberget >

Til Eidskog >

Til Liermoen >

Til Rastaberget >

Til Vingersjøen >

Til Dronningens Utsikt >

< Til Grue og Åsnes

Til Puttara >

Til Sæter 
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J STASJONSSIDA
1 Offline Trening
 Sky Fitness
 Vinger Polefitness
 Jump
 Sentrum Syd shopping

 Restauranter
2 Overnatting Vinger Hotell

K LANGELAND
 Puls Treningssenter
 Sportica Treningssenter

L RASTA
 Sportica Treningssenter
 Kobra Bordtennisklubb
 Vanntårnet
 Holthallen

M SENTRUM
1 Kongsbadet
 Tufteparken 
 Barnas Festning
 Victory Dance
 Biblioteket

2 Kongsvingerhallen
 Klatrevegg
3 Sandvolleyball
4 Mølleruinene
5 Tennisklubben

I
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KONGSSENTERET

BADEPLASS

KONGSSENTERET

BADEPLASS

M1

1. KONGSSENTERET
Byens kjøpesenter. Gode parkeringsmuligheter.  Ca. 40 butikker.

2. STRANDPROMENADEN
Strekker seg fra Kongsvinger Budget Hotel i sør  og nesten til Sæter i nord. Flott utsikt mot Glomma.  Når man går langs elva, passerer man byens flotteste  aktivitetspark, ungdomsskolen (KUSK), Skansesletta, Tråstad Skanse og tennisområdet på Nord-Tråstad.  Ved enden kan man velge å gå på fortauet langs Rv  210 mot byen eller krysse veien og følge gatene  gjennom Glåmlia til Vollgata nord for festningen  og ned mot byen igjen gjennom vakre Øvrebyen.

3. KONGSHALLEN
Ishockey og kunstløp er to populære idrettsgrener som bruker ishallen flittig i tillegg til skøytegruppa.

4. GJEMSELUND
Arena for KIL Toppfotball og KIL fotball. 
To kunstgressbaner, gressbane og treningsfelt. 

5. KONGSVINGER FESTNING
Kongsvinger festning ble anlagt i årene fra  1673 til 1784. Verdt et besøk. Her er hotell  og museum.

6. RÅDHUS-TEATRET
Alltid gode teater- og filmtilbud. Små og store kulturarrangementer. 485 sitteplasser.

7. SCENE U
Kulturskolens egen arena og scene, 
samt øvingslokaler.

8. STRANDPROMENADEN AKTIVITETSPARKÅpnet i 2019. Byen og Sør-Innlandets flotteste aktivitetspark. Her er skatepark og apparater for aktivi-teter tilpasset alle aldre. Her finnes også Tråstadhallen.

9. KVINNEMUSEET. 
Her ble Dagny Juel født. I dag er dette Norges eneste kvinnemuseum. Et mål i seg selv når man går tur.

10. KONGSVINGER MUSEUM.
Flott turområde ved og rundt festningen. Kongsvinger museum har to anlegg i Øvrebyen: Gyldenborg og Aamodtgården. I tillegg har de ansvar for Skinnarbøl skolemuseum. 

11. BYPARKEN
Her er byens flotte lekepark for de minste. Her er stier som knytter Kongsbadet, Biblioteket og Mølleparken ved Glomma sammen.

12. KONGSVINGER STASJON 
Timesavganger med tog til og fra Oslo, samt daglige avganger til Stockholm. Buss og taxi finner du også på dette knutepunktet.

13. SKANSESLETTA
Komplett friidrettsarena, med løpebane. 
Stort gressområde med flere treningsfelt.

14. HOLTBANEN
Holtbanen er en fullverdig skøytebane. Anlegget  består også av en 200-meter rulleskøytebane med  doserte svinger. Her er også basketballbane og sand- volleyballbane. Ypperlig for sparkesykkel, rulleskøyter,  alle ballidretter eller sykle og gå på rulleski om  sommeren. På området er også Holthallen og  store gressområder.

15. ROKLUBBEN
Her kan du lære å ro. For nybegynnere anbefales  simulator/romaskin inne i klubbhuset (før man ror  på Vingersjøen). Kajakkpadlere er også hjertelig  velkommen til klubben. I tillegg har roklubben  også to båter som er tilpasset bevegelseshemmede. 

16. TVERRFAGLIG SENTER
NEMUS jobber med kvalitetssikring av behandling, forebygging, kommunikasjon og service. De foretar grundig undersøkelse og gir deg målrettet behandling og forebyggende råd. Nemus har et tett samarbeid med Avancia. Treningssenteret Avancia er bemannet under åpningstidene, har gode rådgivere og personlige trenere. Populære saltimer. Medlem av Rent Senter og  Antidoping Norge.

8

J1

12

J2

HVOR ER HVA I 
KONGSVINGER?

Nå er det tid for å ta en 
Plukk Opp søppel Tur kanskje?

OppTur og Byen Vår er opptatt av  

at vi holder byen ren. Barn og unge  

er mer opptatt av miljø nå enn for 

10 år siden, og derfor må denne 

gruppen være en prioriteringsgruppe 

og i fokus. Foreldrene må selvsagt 

også stille opp. Dette kan være 

en flott familietur. Men selvsagt – 

voksne og seniorer kan også plukke 

søppel mens de er ute på tur. 

Det er viktig at vi tenker miljø, 

og derfor skal tiltaket «Plukk OPP 

søppel - ut på TUR» også være 

i fokus innen prosjektet OppTur 

Kongsvinger framover. 

Husk å være aktiv!

Torill med noe av søpla
Bildet er tatt i 2019
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Kongsvinger
Kommune

Aktiv For Folkehelsa

OppTurKongsvinger

TIL BARN OG FORELDRE!

Barna kjeder seg litt nå 
som skolen må tilpasse 
seg noen regler.  
Husk å være aktiv!

Det er mange som er hjemme i disse 
dager. Samfunnet skal gradvis åpnes 
opp, men når all ungdom skal tilbake 
på skolen, er foreløpig uvisst. Det å 
komme seg «opp av sofaen og bort 
fra skjermen» kan være spesielt 
utfordrende da det ikke lengre er 
organiserte aktiviteter å gå på.

Jevnlig fysisk aktivitet er nødvendig 
for normal vekst og utvikling og god 
helse blant ungdom (13–17 år). Fysisk 
aktivitet har også positiv effekt på  
psykisk helse, konsentrasjon og 

læring. Dette er like viktig i den tiden 
vi er inne i nå som i hverdagen ellers. 

Mange tenker at de må trene på 
treningssenter eller være med på 
organiserte aktiviteter for å klare  
å være nok aktiv, men det stemmer 
ikke! Fysisk aktivitet innebærer ALL 
bevegelse man gjør som er med på  
å øke pulsen s.s. gå tur, gå i trapper, 
gå opp en bakke, bære handleposer, 
gå tur med hunden, vaske rommet 
eller hoppe på trampoline. Forskning 
viser faktisk at en aktiv livsstil der 
man er i mye bevegelse kan være  
like bra som å trene regelmessig.

Idrettsaktivitet
Restriksjonene er som sagt mange,  
og det er viktig å følge de råd som 

kommer fra regjering og Helsedirekto- 
ratet. Vi skal begrense oss til små 
grupper, helst ikke flere enn fem  
personer og holde avstand også når 
man er i aktivitet utendørs.

Alle kultur -og idrettsarrangement  
er avlyst frem til 15. juni. Hva som 
skjer etter det, vet vi ikke enda,  
men det vil komme en oppdatering  
i begynnelsen av mai.

Flere av særidrettsforbundene har  
kommet med retningslinjer om 
hvordan du og et par venner kan 
drive med aktivitet. F.eks. har 
fotballforbundet laget fotballens 
koronavettregler.

AV INGUNN FOSSMELLEM • Regional rådgiver, frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet

Restriksjonene er som sagt mange og det er viktig å følge de råd som kommer fra regjering og 
Helsedirektoratet. Vi skal begrense oss til små grupper, helst ikke flere enn fem personer og holde avstand også når man er i aktivitet utendørs 

Alle kultur -og idrettsarrangement er avlyst frem til 15. juni. Hva som skjer etter det, vet vi ikke enda, men det vil komme en oppdatering i begynnelsen av mai. 

Flere av særidrettsforbundene har kommet med retningslinjer om hvordan du og et par venner kan drive med aktivitet. F.eks. har fotballforbundet laget fotballens koronavettregler. 
 

 
 

 

Aktivitetstips: 
- Fotballtennis med en venn 
- Lær ett nytt fotballtriks 
- Frisbeegolf alene eller med en venn. Husk å ta med hver deres frisbee 
- Gå en tur mens du prater i telefonen, hører på musikk eller lydbok 
- Sykkel; tur, triks eller på sti 
- Sett på noe fengende musikk og dans 
- Lær deg å balansere på slak line 
- Fisketur 

 

Kommunen og ulike idrettslag har vært flinke gjennom hele denne perioden til å legge ut tips til 
aktiviteter både for familier og ungdom. 

Reglene er pr. 16.4. Endringer kan komme
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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

Vi avlyser ingenting før vi må, og vi har  
en løpende dialog opp mot om det kan  
være forsvarlig å kjøre det første Kremmer- 
torget 23. mai som planlagt. Selvsagt da 
med nødvendige smitteverntiltak. Det 
hviler et ansvar på alle deltakere til å gjøre 
forberedende tiltak i forhold til dette.

Det er ingen påmelding, og selgere 
finner seg selv standplass på Rådhus-

plassen. Standleie kr 100,-, men gratis 
for barn som selger leker. Innkjøring 
for av- og pålessing kan foretas inne 
på plassen, men bilen må kjøres ut 
igjen og parkeres på vanlige p-plasser.

Øvrige datoer for Kremmertorg på 
Rådhusplassen er 20. juni, 15. august  
og 12. september.

Om du aldri har smakt den nydelige maten 
på restauranten på festningen, kan du nå få 
muligheten i din egen stue. Festningshotellet 
har nemlig en ny meny hver uke. Sjekk 
hotellets facebookside.

VI TAR SELVSAGT FOREHOLD OM GJENNOMFØRING  
AV DISSE ARRANGEMENTENE

10  år
2010 - 2020

SENTRUMSGATELØPETSENTRUMSGATELØPET
KONGSVINGERKONGSVINGER

Påmelding og info på sentrumsgatelopet.no

Lørdag 20. juni 2020
5 km og 10 km

SENTRUMSGATELØPETSENTRUMSGATELØPET
KONGSVINGERKONGSVINGER

Påmelding og info på sentrumsgatelopet.no

Lørdag 20. juni 2020
5 km og 10 km

Kremmertorg
 Hjemkjørt  

middag fra  
Festningshotellet 

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



77

Specsavers Kongsvinger
Telefon 62 88 29 99

Brugata 8

Bestill synsundersøkelse på specsavers.no
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PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Kim Sjøenden sa det så fint i slutten av mars: Nå må næringslivet og alle som bor her 

i distriktet, stå sammen! Gjør vi det, så klarer vi å komme oss igjennom denne krisen. 

-Og med den dugnadsånden som bor i oss, så står vi sterkt, fortsatte han. Og som 

Monica Mæland sa på en pressekonferanse: Bruk håndverkerne nå som du er hjemme. 

Slipp dem inn og få gjort unna det som du ikke har fått gjort tidligere. 

Akkurat dette merker de hos Per’s Glass-service. Våren og sommeren ligger foran oss, 

og mange hadde allerede planer om at de skulle få gjort unna det de ikke fikk gjort 

i fjor. Derfor kan Kim Sjøenden fortelle om mange henvendelser.

Per’s Glass-service
RASTA, KONGSVINGER

Kronekursen
Kim forteller at kronekursen kan påvirke 
resultatet på sikt. -Men vi setter oss ned 
og regner ut hvordan vi løser dette på 
best mulig måte. – Det er ingen krise, 
men vi må gjøre noen endringer og 
prioriteringer utover, sier han. Det som 
er viktig nå, er at vi markedsfører oss slik 
at folk ser at vi eksisterer og at vi også er 
tilstede etter korona-perioden.

Alle lærer noe
Denne spesielle perioden blir en opp-
vekker for mange. Det å ta vare på det 
lokale næringslivet inkludert butikker, 

er noe alle nå må ta innover seg. -Ja, jeg 
mener at nå må innbyggerne i distriktet 
tenke litt lenger enn en halv times tur 
østover, understreker Kim. -Svenske-
handelen har vært et tema i mange år, 
og jeg føler at folk nå må tenke seg litt 
om, poengterer Kim.

25 års jubileum
For 25 år siden startet Per Sjøenden 
Per’s Glass-service. Han begynte i de 
samme lokalene hvor de også holder til 
per i dag. Han ansatte en person, og 
sammen jobbet de mot et voksende 
marked. Det var vanlig flatt glass og bil-

glass som var hovedfokus. Med flatt glass 
menes f.eks. glass til vinduer og dører. 
Etter hvert ble ordreboka ganske så full, 
og Per måtte utvide. -Ja, det har vært et 
lite eventyr, sier Per. I 2013 ville Per dra 
seg litt tilbake og ga stafett-pinnen til 
sønnen Kim. I dag er det totalt åtte 
ansatte hos Per’s Glass-service. I høy-
sesongen må de leie inn noe ekstra hjelp.

Mange oppdrag
Medarbeiderne er ute på oppdrag både 
for proff-markedet og private. De hadde 
mange ordrer allerede før korona-krisen
- som de jobber med nå, men mange har 
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ÅPNINGSTIDER: 
mandag - fredag  
07.30 - 16.00

kommet på i privatmarkedet etter at  
folk fikk beskjed om å være hjemme. 

Solskjerming og innglassing
Kim understreker at de strekker seg så 
langt de kan med å tilfredsstille markedet. 
-Det som er viktig, er å få varene som 
trengs til både solskjerming og inn-
glassing, inn på lager. Til nå har det gått 
greit, og jeg tror vi skal klare dette videre 
også. -Du var ute i god tid du Torill, 
fortsetter Kim, som fikk opp markisene 
dine i fjor høst. Og jeg kunne ikke være 
mer enig, og sier til Kim at jeg skal ta et 
par bilder av utekroken på sørsiden. Her 
håper jeg å nyte noen fine sommerdager 
– helst uten korona!

Tlf.: 62 81 10 40    –    www.persglass.no

Per Sjøenden startet Per’s Glass-service for 25 år siden

Fra uteplass ved et rekkehus i Lia

Og der var frontruta på plass.

Innglassing

Solskjerming
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Det kan ikke sies mange nok ganger. Den spesielle tiden vi er inne i, gjør noe 

med planlegging og tankevirksomhet hos alle. Næringslivet har store utfordringer.  

Det har vært en spesiell tid for Hedmur og Varmefag Kongsvinger også. I mars  

var de godt i gang med planleggingen av 25 års jubileum for Hedmur. De hadde  

to lærlinger som besto fagprøven, og den nye «butikken i butikken» skulle stå  

klar til feiringen.

Hedmur
RASTA, KONGSVINGER

- Vi var i gang med en godt gjennom-
tenkt face-lift, sier daglig leder Erik 
Larsen. Med de ulike tiltakene regje-
ringen satte inn, med hjemmeskole og 
minimal ferdsel ute blant folk, ble vi 
selvsagt veldig bekymret også for vår 
næring. -Heldigvis, supplerer Erik, både 
Erna Solberg og Monica Mæland var 
tidlig ute og oppfordret folk til å bruke 
håndverkerne i denne perioden. Vi har 
ikke fått noen avbestillinger og heller 
ikke møtt på skepsis ute på byggeplasser. 

I en tid der mange næringer blir utfordret  
på både økonomi og ressurser, er det 
viktig at de lokale bedriftene står sammen  
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og hjelper hverandre. Ikke minst står det 
kjente begrepet «handle lokalt» sterkt 
i en slik situasjon. Det å bruke lokale 
håndverkere eller handle i butikk i stedet 
for på nett, har aldri vært mer viktig!
  
-Vil folk ha en faghandel å gå til, en 
med kunnskap og produkter man kan  
se og ta på, ja, da er det bare å oppsøke 
din lokale forhandler, sier Erik – og  
poengterer at nå er tiden inne for å  
ta fatt på oppussingsdrømmen.

Utvider proff-tilbudet
-Vi utvider Proff-tilbudet vårt i 2020, 
fortsetter Erik. Vi skal bygge om bu-
tikken slik at vi kan tilby et bredere 
sortiment for håndverkeren og privat-
personer. Nå er også butikk og lager 
bemannet fra kl.  06.30 på hverdager.  
I tillegg er vi i gang og bygger boliger  
i mur for Grønn Bolig. I første omgang 
er det en tomannsbolig med en at-
traktiv beliggenhet i Lia, nærmere 
bestemt Damstien. Lanseringen er like 
rundt hjørnet. Så følger et nytt prosjekt 
på Tråstad. -Det er mange fordeler å 
bygge i mur. Det er energieffektivt 
og holder godt på varmen om vinteren, 
og er svalt om sommeren. Et murhus 
kan ikke råtne og er tilnærmet vedlike-
holdsfritt. Dette er jo perfekt for de 
som ønsker å bruke tid på noe annet 
enn vedlikehold, smiler Erik.

Noe nytt og spennende 
Amelia Åsengen-Sletholen hos Eie  
Eiendomsmegling er megler for prosjektet, 
og kjenner Kongsvinger godt. -Sam-
arbeidet med Grønn Bolig er utrolig 
spennende, sier Amelia. Det bygges mye 
trehus i Kongsvinger, så dette blir noe 
helt nytt og eget når det i stedet bygges 
i mur. Boligene får stilig og moderne 
arkitektur som skiller seg ut. Her er det 
også fokus på miljø og bærekraft, og det 
bygges med Leca som ikke inneholder 
noen helse- eller miljøfarlige stoffer. 
Dette er jo positivt både for planeten 
og de man er glad i. -Dette er en god 
investering for fremtiden, mener Amelia  
og ber samtidig interessenter om å ta 
kontakt tidlig for å sette seg på liste.  
Det er få enheter i hvert prosjekt,  
så her gjelder det å være rask for å  
sikre seg den boligen man ønsker.

Vil folk ha en 
faghandel å gå til, 
en med kunnskap 
og produkter man 
kan se og ta på, ja, 
da er det bare 
å oppsøke din 
lokale forhandler.

11

Erik Larsen
Amelia 
Åsengen-Sletholen

amas@eie.no
455 13 220
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Besøk oss i Elgvegen 1A, 2211 Kongsvinger  
eller ring oss på telefon 62 81 49 23  

Mandag – fredag: kl. 06.30 - 17.00. Lørdag: kl. 10.00 - 14.00.

En koselig uteplass 
Erik vil også nevne uteplassen. 
-Mange har avlyst ferieplanene sine, 
og vi får kanskje ikke reist dit vi ønsker.  
Hvorfor ikke lage en italiensk aften på 
terrassen? Vi har nye fantastiske pizza-
ovner som serverer pizza på 60(!) 
sekunder, forteller Erik. Eller kanskje 
en ny utepeis eller ny belegningsstein 
også er noe vurdere til sommeren?  
-Kom innom å ta en titt, sier Erik. 

Hedmur forhandler Asak miljøstein
Planlegger du en flott uteplass? Da bør du ta turen til Hedmur. 
De forhandler nemlig Asak miljøstein i mange varianter. -Ja, vi synes 
det er fint å kunne tilby våre kunder varierte løsninger innen miljøstein 
for å få til en innbydende uteplass, sier Erik. Alle vet jo at vi har både 
utepeiser og pizzaovner. Nå kan kundene gjør enda mer ut av uteplassen 
ved å velge Asak miljøstein. -Les mer på www.asak.no og få inspirasjon, 
oppfordrer Erik avslutningsvis. 

Uteplass ved rekkehus i Lia
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Det er noe som heter: Ingen 
kjenner dagen før solen går 
ned! Det fikk en hel verden 
kjenne på etter nyttår. At et 
marked i Kina skulle sette oss 
alle i en sånn situasjon som 
korona-viruset har gjort, kom 
nok veldig brått på mange.  
Vi var nødt til å tilpasse oss  
en helt ny hverdag! TV og  
andre skjermer ble vårt  
Vindu Mot Verden.

I påsken var det mange som tok turen rundt i Øvrebyen. Der hadde Kafè Bohem tilrettelagt for å kunne 
servere gjennom vinduet. Det var fokusert på Hold Avstand, og kundene var flinke til å bruke sunn for-
nuft. Vinduet hos Kafe Bohem var også et Vindu Mot Verden. En kaffekopp, en bolle eller en pizza var et 
flott avbrekk fra alle nyhetene vi fikk innover oss. De har fortsatt Åpent Vindu. Følg med på FB for å se 
åpningstidene for Vinduet hos Kafe Bohem. Endringer kan jo komme.

Ja, er det noe vi nordmenn kan, så er det vel å tenke annerledes 
og å få fram dugnadsånden. Fokus har også vært å komme seg 
ut og ikke bli sittende for mye stille. Her i vårt område er vi så 
heldige at vi har mange turmuligheter  – byen ligger jo midt
i en stor, grønn lunge. Aktivitetskartet og lommeguiden gir 
oss alle noen gode valg vi kan ta.

Å tenke nytt 

Vindu Mot Verden

A Bæreia
B Holtberget
C Liermoen
D Vardeberget
E Rafjellet
F Dronningens Utsikt
G Bjønnmyra
H Bogerfløyta
I Rastaberget

UT PÅ TUR, 
ALDRI SUR!
Les mer om de forskjellige 
turområdene på baksiden. 

Kongsvinger kommune er Norges største skogkommune. Norges lengste elv, Glomma, renner gjennom Kongsvinger og deler byen i to. Kongsvinger festning er byens lande-merke og ligger over gamlebyen, Øvrebyen. I Kongsvinger kan man besøke Norges beste Golfbane og prisvinnende festningshotell. I Kongsvinger ligger Finnskogen som i tillegg til sine spennende historier, er et senter for friluftslivs- opplevelser innen tur, sykkel, jakt og fiske. Kongsvinger- regionen er en del av Osloregionen, og byen ligger litt  over en times togtur unna Oslo. Det er ikke uten grunn Kongvingerregionen kalles Norges grønne hjerte.

2
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< Til Sør- og Nord-Odal
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Til Vardefortet
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Til Holtberget >

Til Eidskog >

Til Liermoen >

Til Rastaberget >

Til Vingersjøen >

Til Dronningens Utsikt >

< Til Grue og Åsnes

Til Puttara >

Til Sæter 
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B
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J STASJONSSIDA
1 Offline Trening
 Sky Fitness
 Vinger Polefitness
 Jump
 Sentrum Syd shopping

 Restauranter
2 Overnatting Vinger Hotell

K LANGELAND
 Puls Treningssenter
 Sportica Treningssenter

L RASTA
 Sportica Treningssenter
 Kobra Bordtennisklubb
 Vanntårnet
 Holthallen

M SENTRUM
1 Kongsbadet
 Tufteparken 
 Barnas Festning
 Victory Dance
 Biblioteket

2 Kongsvingerhallen
 Klatrevegg
3 Sandvolleyball
4 Mølleruinene
5 Tennisklubben

I
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E16

16
M2
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M4
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KONGSSENTERET

BADEPLASS

KONGSSENTERET

BADEPLASS

M1

1. KONGSSENTERET
Byens kjøpesenter. Gode parkeringsmuligheter.  Ca. 40 butikker.

2. STRANDPROMENADEN
Strekker seg fra Kongsvinger Budget Hotel i sør  og nesten til Sæter i nord. Flott utsikt mot Glomma.  Når man går langs elva, passerer man byens flotteste  aktivitetspark, ungdomsskolen (KUSK), Skansesletta, Tråstad Skanse og tennisområdet på Nord-Tråstad.  Ved enden kan man velge å gå på fortauet langs Rv  210 mot byen eller krysse veien og følge gatene  gjennom Glåmlia til Vollgata nord for festningen  og ned mot byen igjen gjennom vakre Øvrebyen.

3. KONGSHALLEN
Ishockey og kunstløp er to populære idrettsgrener som bruker ishallen flittig i tillegg til skøytegruppa.

4. GJEMSELUND
Arena for KIL Toppfotball og KIL fotball. 
To kunstgressbaner, gressbane og treningsfelt. 

5. KONGSVINGER FESTNING
Kongsvinger festning ble anlagt i årene fra  1673 til 1784. Verdt et besøk. Her er hotell  og museum.

6. RÅDHUS-TEATRET
Alltid gode teater- og filmtilbud. Små og store kulturarrangementer. 485 sitteplasser.

7. SCENE U
Kulturskolens egen arena og scene, 
samt øvingslokaler.

8. STRANDPROMENADEN AKTIVITETSPARKÅpnet i 2019. Byen og Sør-Innlandets flotteste aktivitetspark. Her er skatepark og apparater for aktivi-teter tilpasset alle aldre. Her finnes også Tråstadhallen.

9. KVINNEMUSEET. 
Her ble Dagny Juel født. I dag er dette Norges eneste kvinnemuseum. Et mål i seg selv når man går tur.

10. KONGSVINGER MUSEUM.
Flott turområde ved og rundt festningen. Kongsvinger museum har to anlegg i Øvrebyen: Gyldenborg og Aamodtgården. I tillegg har de ansvar for Skinnarbøl skolemuseum. 

11. BYPARKEN
Her er byens flotte lekepark for de minste. Her er stier som knytter Kongsbadet, Biblioteket og Mølleparken ved Glomma sammen.

12. KONGSVINGER STASJON 
Timesavganger med tog til og fra Oslo, samt daglige avganger til Stockholm. Buss og taxi finner du også på dette knutepunktet.

13. SKANSESLETTA
Komplett friidrettsarena, med løpebane. 
Stort gressområde med flere treningsfelt.

14. HOLTBANEN
Holtbanen er en fullverdig skøytebane. Anlegget  består også av en 200-meter rulleskøytebane med  doserte svinger. Her er også basketballbane og sand- volleyballbane. Ypperlig for sparkesykkel, rulleskøyter,  alle ballidretter eller sykle og gå på rulleski om  sommeren. På området er også Holthallen og  store gressområder.

15. ROKLUBBEN
Her kan du lære å ro. For nybegynnere anbefales  simulator/romaskin inne i klubbhuset (før man ror  på Vingersjøen). Kajakkpadlere er også hjertelig  velkommen til klubben. I tillegg har roklubben  også to båter som er tilpasset bevegelseshemmede. 

16. TVERRFAGLIG SENTER
NEMUS jobber med kvalitetssikring av behandling, forebygging, kommunikasjon og service. De foretar grundig undersøkelse og gir deg målrettet behandling og forebyggende råd. Nemus har et tett samarbeid med Avancia. Treningssenteret Avancia er bemannet under åpningstidene, har gode rådgivere og personlige trenere. Populære saltimer. Medlem av Rent Senter og  Antidoping Norge.

8
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HVOR ER HVA I 
KONGSVINGER?

Vi støtter folkehelsa!
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Kongsvinger kommune har tatt i bruk tjenesten Nyby for å knytte sammen  

frivillige og innbyggere som trenger hjelp med noe. Nyby er en gratis app som  

lastes ned til smarttelefon eller nettbrett. Den er enkel i bruk, og kommunikasjon 

skjer via sikker meldingsutveksling i appen. Nyby er basert på frivillighet og skal 

ikke brukes til å avtale betalte jobber.

NYBY – DIGITAL PLATTFORM  
FOR FRIVILLIGHET I KONGSVINGER

Hva er Nyby?
Nyby er en app som kobler frivillige 
med innbyggeres behov for hjelp. En inn-
bygger melder inn et behov ved å publisere 
en melding i appen, og kvalifiserte frivillige 
kan følge opp. Alle frivillige som kan 
se og besvare forespørsler, er tilknyttet 
Kongsvinger Frivilligsentral, Røde Kors 
Kongsvinger eller Norsk Folkehjelp 
Kongsvinger, og har godkjent et sett 
med vilkår for å bidra som frivillig.

Hvorfor tar vi i bruk Nyby?
Målet med å ta i bruk Nyby er å gjøre 
det enklere både å be om hjelp og å  
tilby hjelp ved å få samlet dette i en app. 
Kongsvinger kommune ønsker å legge 
til rette for en kvalitetssikret kobling 
mellom behov og tilbud, og gi frivillig-
heten en kanal for kommunikasjon med 
innbyggere som trenger hjelp.

Hvem kan bruke Nyby?
Alle innbyggere i Kongsvinger kommune  

kan bruke tjenesten til å be om hjelp. 
Innbyggere som ønsker å bidra som fri-
villige, søker opp Kongsvinger Frivillig- 
sentral i appen og blir kontaktet av noen 
i kommunen for en gjennomgang av  
vilkår for å bidra som frivillig, samt  
underskriving av taushetserklæring. 

Spesielt under koronasituasjonen
Kongsvinger kommune er opptatt av å 
sikre godt smittevern både for den frivillige 
og de som mottar hjelp. Det er derfor i 
første omgang kun oppgaver som ikke 
krever fysisk kontakt man kan be om, for 
eksempel hjelp til handling eller andre 
ærender og ønske om ringevenn. På sikt 
vil vi legge til flere valg for hva man kan 
be om bistand til, for eksempel bistand 
med praktiske ting i hjemmet.

Ønsker du å registrere deg  
som frivillig?
Følg trinnene på neste side for ned- 
lastning og registrering. Søk opp 

gruppen «Kongsvinger Frivilligsentral» 
i appen. En ansatt i kommunen vil ta 
kontakt med deg for informasjon og 
godkjenning.

Dersom du ikke har smarttelefon eller 
nettbrett, men ønsker å melde behov  
for hjelp, oppfordrer vi til at familie  
eller venner kan legge ut behov på dine 
vegne. Alternativt kan behovet meldes 
inn via telefon ved å ringe leder for 
Kongsvinger Frivilligsentral,  
tlf. 990 24 817, hverdager mellom  
kl. 08.00-15.30.
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HVORDAN BRUKE NYBY?
SLIK KOMMER DU I GANG MED Å BRUKE NYBY-APPEN

 Last ned appen Nyby fra AppStore  
 (iPhone og iPad) eller Google  
 Play / Google Butikk (Android).

 Åpne appen og følg trinnene  
 for registrering.

 Trykk på «Grupper» nederst på 
 skjermen, søk opp «Be om hjelp 
 fra frivillige i Kongsvinger» og 
 trykk på «Send medlemsforespørsel». 

 For å publisere et behov for hjelp, 
 trykk på «Ny forespørsel» på hjem- 
 skjermen i appen, velg om du skal  
 be om hjelp til handling og andre 
 ærender eller ringevenn, skriv inn 
 behovet ditt og trykk på «Publiser».

 En frivillig tar kontakt via en lukket  
 og sikker meldingstråd i appen  
 for å gjøre avtale.

1

2

3
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Hardu lyst til åproduseredinegenstrøm?
Harduelbil ogønskeren raskogmoderne
ladeboks?Vikanhjelpedegmeddet.

Lesmerpåvårnettside:
www.eidsivaenergi.no

Lev energismart
-med litt hjelp fra oss
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Hardu lyst til åproduseredinegenstrøm?
Harduelbil ogønskeren raskogmoderne
ladeboks?Vikanhjelpedegmeddet.

Lesmerpåvårnettside:
www.eidsivaenergi.no

Lev energismart
-med litt hjelp fra oss
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Frigjøringen 1945 

8.mai 2020 er det 75 år siden Norge ble  
frigjort etter 2.verdenskrig. Ved et slikt 
jubileum er det viktig å hedre og minnes 
de som under fem mørke år kjempet og  
vant, slik at vi i dag kan leve i et fritt og 
demokratisk Norge. Å være statsborger  
i Norge er et privilegium som vi dess- 
verre ofte tar for gitt. Vi bør minne hver-
andre på at velstand, frihet og demokrati  
ikke nødvendigvis er noe som er evig-
varende. 
Selvhevdende stormakter som i mindre 
grad følger opp internasjonale avtaler  
og bestemmelser, antidemokratiske strøm- 
ninger i flere europeiske land og spredning  
av falske nyheter gjennom sosiale medier  
er eksempler på at vi ikke kan ta demo- 
kratiet for gitt. Friheten er noe vi må 
være forberedt på å kjempe for. Det 
skylder vi de som under krigen la 
grunnlaget for dagens Norge.

Å sammenligne dagens Covid-19-  
pandemi med en krig, bør kanskje ikke 
gjøres, men vi har i løpet av de siste ukene  
fått en påminnelse om hvor sårbare vi er, 
og hvor fort ting vi tar som en selvfølge 
brått kan endres. Innskrenking av person-
lig frihet og frykt for egen og andres 

helse gjør at vi kanskje har fått en litt 
større forståelse for hva de kjempet for  
i 1940-1945. 

Mange nordmenn sto opp i kampen.  
Selv om vi militært sett var underlegne 
en stor tysk invasjonsstyrke og raskt ble 
slått, er det mange eksempler på heltemot  
og innsats. Selv om vi var okkupert, 
stanset ikke kampen, og mange bidro i 
illegalt arbeide. Grenseloser risikerte eget 
liv for å hjelpe flyktninger. Ungdom flyktet 
til Storbritannia for å slutte seg til de 
norske styrkene. Våre krigsseilere holdt 
den norske handelsflåten i gang under 
hele krigen og var et vesentlig bidrag 
til alliert seier. Lærere la ned sitt arbeide 
i protest med fengsel som resultat og 
idrettsfolk nektet å konkurrere. Vi skal 
heller ikke glemme den stille motstand 
her hjemme, hvor de holdt hjulene i 
gang slik at samfunnet fortsatte å fungere 
på tross av okkupasjonen.

Mange nordmenn ble skadet, eller gav 
sine liv i aktiv kamp under bombing  
og beskytning, torpederinger og forlis  
til havs og i nazitysklands grusomme 
konsentrasjonsleirer. Felles for dem alle 
var at de ble ofre i kampen om Norges 
frihet og selvstendighet.

Frigjøringen i maidagene 1945 utløste 
lettelse og enorm glede. Endelig slapp 
befolkningen ut av nazistenes terrorstyre. 
Jubelen i maidagene ville ingen ende ta, 
og folk nøt friheten og gjensynsgleden. 
Et utslitt folk kunne feire friheten i et 
nedslitt og utarmet fedreland.

Ved å verne om vårt demokrati sikrer vi 
at fremtidige generasjoner skal slippe å 
gå igjennom den lidelse som det norske 
folk opplevde i krigsårene 1940-1945.

LA OSS ALDRI GLEMME!
8.mai er også den offisielle veterandagen. 
Bidrag i internasjonale operasjoner både 
for FN og NATO har vært og er viktig 
for Norges sikkerhetspolitikk. Etter andre  
verdenskrig har mer enn 100.000 norske 
kvinner og menn tjenestegjort i inter- 
nasjonale operasjoner i over 40 land,  
i fire verdensdeler og i nesten hundre 
forskjellige operasjoner. Dette har de 
gjort på vegne av oss alle.

Arnstein Hestnes
Oberstløytnant
Kommandant Kongsvinger festning  

8.mai 2020
For 80 år siden opplevde Norge å få fri-
heten revet bort over natten. Vårt trygge 
og gode Norge var plutselig ikke så trygt 
lenger. Samfunnet vårt slik vi kjente det, 
viste seg å være mer sårbart enn vi skulle 
ønske. 

Frigjøringsdagen den 8. mai 1945 er  
en av de største begivenhetene i Norges 
historie, og i år markerer vi 75 år i frihet. 
Det er få igjen av de som opplevde de 
euforiske maidagene for 75 år siden. 
Disse dagene hvor nordmenn kunne  
gå ut i gatene og hylle friheten. Dager 
fylt med glede og samhold. 

Fred og frihet er ikke noe vi har fått  
gratis. Dette er mye takket være innsat-
sen som ble lagt ned under 2. verdens-
krig. Markeringen av 8. mai skal minne 

oss om at noen har kjempet og ofret seg 
for vår frihet. Disse menneskene skal ha  
sin del av æren for at vi i dag bor i et  
fritt demokrati, og de fortjener vår respekt. 

Historien om den norske motstands-
kampen er full av helter. Den ble ført an 
av modige mennesker som nektet å gi 
opp drømmen om en dag å vinne friheten 
tilbake. Vanlige mennesker bar store 
byrder. Flere tok en personlig risiko,  
og hver enkelt handling var et bidrag  
til freden. Her i Kongsvinger ofret mange 
av våre slektninger sin egen sikkerhet  
for å lose medmennesker gjennom skogen  
og trygt over til Sverige. Andre deltok i 
motstandsbevegelsen mot nazistene. 

Vi skal være glade for at de fleste i Norge  
i dag ikke har opplevd krig. Frihet er 
ingen selvfølge, og det er viktig at vi 

aldri glemmer hva historien kan lære oss. 
Det som skjedde under 2.verdenskrig, er 
fortsatt relevant og viktig for å forstå den 
tiden vi lever i nå og hva som kreves 
for at Norge fortsatt skal være et fritt 
og demokratisk land. Samhold, respekt 
og toleranse er viktige faktorer for at vi 
har et fritt samfunn i dag. 

Kanskje situasjonen vi opplever i disse 
dager, kan være en påminnelse om hvor 
godt vi har det, og hvor viktig det er at 
vi står sammen for å kjempe for det vi 
har kjært. 

Margrethe Haarr
Ordfører Kongsvinger kommune. 

FRIGJØRINGSJUBILEUM
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LITT AV HVERT

Førstehjelp for alle

Vi har en lokal, profesjonell utøver med 
alle sertifiseringer innen helseutstyr og 
opplæring.

Kongsvinger-karen Hans Martin Hanssen 
underviser i alt fra spesialister innhospitalt 
til mannen i gata uten erfaring. Mange 
er blitt kurset og har kjøpt medisinsk 
utstyr, forbruksmateriell eller øvelsesut-
styr. Hanssen er forhandler for LHL og 
kan tilby meget bra utstyr til gode priser. 
Man får god opplæring og hjelp med  
å finne rett kurs, som selvsagt kan  
dokumenteres i HMS. 

Dette som et tips til bedrifter, lag og 
foreninger. Vil du vite mer, så kontakt 
Hans Martin og firmaet HM Hanssen 
Førstehjelp på 918 29 824 eller hans.
martin@glomdalforstehjelp.no

NÅ STÅR VI SAMMEN 
– VELG LOKALT

Takk for at du handler lokalt

Akkurat nå er det tøffe tider for alle. Men det kommer en tid etter dette. 
Da skal vi fortsatt ha et levende byliv med restauranter, kafeer, butikker 
og underholdning i byen vår.

Gjør gjerne et kjapt butikkbesøk. 
Bruk ellers lokalbutikkenes nettbutikker, 
gavekortløsninger, sosiale medie-
kanaler, take-away og hjemlevering 
for å støtte alle du setter pris på. 

Ha et ekstra          for byen din 
akkurat nå. Da kan du være med 
å bidra til at vi får byen tilbake 
og at arbeidsplasser sikres.
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Magisk kveldsforestilling for hele familien på festningen!
Vi er fortsatt optimistiske når vi skriver dette i midten av april, og vi håper at vi kan invitere dere alle til premieren 
på den nyskrevne familiemusikalen«Oberst Krebs og jakten på festningssverdet» i juli! I mellomtida har vi lyst til å 
presentere deler av det store karaktergalleriet vårt fra forestillingen:

KLARA 
Silje Aasvestad Sandvik og Marie Thue Humborstad
Klara har bodd hele livet på festningen, men er lei av 
å jobbe på kjøkkenet. Hun vil ut og oppdage verden, 
som en ekte soldat! Silje og Marie deler rollen som 

Klara, og spiller henholdsvis 2. 4. 10. og 3. 9. 11. juli. 

VEGARD 
Oliver nyeng Eidem

Vegard er soldat på festningen, 
og skikkelig fan av Oberst 

Krebs. Sammen med Klara må 
han redde festningen fra Heksa!

OBERST KREBS 
Glenn Luijbregts

Krebs er en vaskeekte helt, og 
helt sjef på festningen. Ingen 
partysvensker skal få komme 

og ta over festningen hans!

HEKSA SIV 
KAthrine Kolgrov 

Den onde heksa Siv  
konspirerer med svenske
sjefen Ancka om å finne 

festningssverdet og bli sjef på 
festningen!

DOROTHEA 
Belinda Mellum 

Kokka Dorothea har stål
kontroll på kjøkkenet, og er så 

og si mor for Klara. 

KAPTEIN SADOLIN 
PER LUNDER 

Krebs’ høyre – eller venstre – 
hånd, har null kontroll på hva 

som skjer på festningen.

GenMaj. ANCKA 
Andréas Aarskog 

Svenskesjefen er på Kongs
vinger festning for å inspisere, 

men egentlig har han helt 
andre, onde planer. 

Oberst Krebs
festningssverdet

presenterer

og jakten pa
o

2.-4. juli 22:00     9.-11. juli 22:00

EVENTYRFESTNINGEN

Les mer på www.eventyrfestningen.no !
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Foto: 
Sissel Jakobsen
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PÅ                               ALVOR      

TORILL MØTER «TORE PÅ SPORET» 

Tore 
Strømøy 

Hva er din bakgrunn som 
igjen ledet til at du startet 
med Tore på Sporet?  
Først begynte jeg å jobbe i en lokalavis 
og videre i Adresseavisa i Trondheim 
hvor jeg fikk litt blod på tann med å 
skrive og nøste opp idéer. Drømmen  
var vel allerede den gang å kunne lage 
egne program – enten i radio eller TV.
     
Mener du også har jobbet  
i radio?
Ja, etter perioden i avisene, havnet jeg 
i NRK Trøndelag Radio. Det var en 
spennende periode. 
       
Hvordan har det seg at du  
begynte å jobbe i TV? 
Jo, du skjønner, jeg skrek meg til det  
– at jeg hadde så lyst til å jobbe med TV. 
Og da jeg hadde skreket lenge nok,  
så fikk jeg jammen en jobb i NRK 
Trøndelag TV.

Er ideen med Tore på Sporet  
helt og holdent din?
Nei, en kollega fra Adresseavisa og jeg 
kom borti noen saker der folk ville finne 

slektninger. Vi laget et program om en 
russer som ville tilbake til Russland for  
å finne slektninger. Da skjønte jeg at  
det kunne være noe å bygge videre på.
La det fram for Underholdningssjefen 
i NRK i Oslo. De bet på, og da var det 
gjort. Jeg ble jo selvsagt glad for det.

Når startet du de første  
sendingene?
1996  

Hva husker du som den mest 
spesielle episoden i din Tore  
på Sporet-karriere?
Alle er spesielle. Det blir som å velge  
ut et spesielt barn mellom unga sine.  
Det går bare ikke.

Har du kontakt også etterpå  
med de du har fokus på under 
«sporet-seansene»?
Har kontakt med veldig mange – og 
selvsagt på FB. Alle som vil, har jeg 
kontakt med - både søkerne og de som 
er funnet. Så det blir å ha kontakter over 
hele verden.

Er du opptatt av noe spesielt 
utenom jobben i NRK? 
Skriver bøker og jobber litt i lokalavisa. 
Spiller litt gitar. Sportsgal. 

Hva er din beste egenskap?
Allsidig. Tar ting lett.

Kjenner du til Kongsvinger? 
Kjenner byen godt, ja. Kjæresten min  
er jo derfra, og hun er en god omviser, 
vet du. Glomma fascinerer meg. Og 
Festningen er herlig. Det å kunne sitte 
på muren og se utover byen, skog og 
vann. Ingen mygg. Kongsvinger er en 
fin by. 

Når vi opplever at hverdagen blir snudd på 
hodet, barnehager og skoler stenger, og vi blir 
beordret av myndighetene ikke å være der det 
er mange mennesker, ja, hva er det man tenker 
på med en gang da? Jo, en tilværelse hjemme. 
Vi fikk beskjed om å bruke skog og mark for 
ikke å sitte for mye stille, men vi måtte også 
tenke på å lage hyggelig stemning i vår egen stue. 
Alle har jo TV. Fra mars har vi fått være med på 
korona-reiser via nyheter nesten døgnet rundt. 
Det er jo hyggeligere med andre reiser og turer, ikke sant? 
Derfor var det helt konge at Tore på Sporet var tilbake og at vi 
fikk være med ham på gode opplevelser og reiser noen søndager. 
Tore Strømøy klarte å få oss litt «vekk». Jeg fikk en prat med ham.

Ramme    
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Advokatfirmaet
Mejdell Jakobsen AS

KONGSVINGER

Fra 1. juni 2020 tiltrer advokat Fredrik 
Eriksen ved firmaet. 

- Det er veldig hyggelig å kunne of-
fentliggjøre at Fredrik begynner som 
advokat i firmaet vårt, sier Jørn Mejdell 
Jakobsen. 

Fredrik er for mange et velkjent navn 
og ansikt etter at han i perioden 2000 – 
2006 og i 2008-sesongen voktet buret  
for KIL Toppfotball. Han har etter ut- 
eksaminering fra Universitetet i 2012 
arbeidet med idrettsjus for NISO, som 
advokatfullmektig og som advokat for 
Osloadvokatene siden 2016. 

- Fredrik har sin spisskompetanse innen 
trygderett, erstatning- og forsikringsrett 
og idrettsjus. Han vil med dette tilby 
kvalifisert bistand innen fagfelt vi mener 
mange i distriktet trenger hjelp til. Vi 
bor i et område der mange har rett til 
bistand fra NAV, og det å nå frem i et 
tungrodd byråkrati kan være vanskelig 
uten advokatbistand. Mange sliter etter 
trafikk-, idrett-, yrkesskade og sykdom, 
eller har utfordringer med erstatnings-
oppgjør. Arbeidsgivere kan også rådføre 
seg med Fredrik mht gjeldende for-
sikringsordninger og rettigheter for  
sine ansatte.

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen, kontorleder og coach Marthe Jakobsen og advokat Mari Sveen. Foto: Leif Ivar Aanerud.

Advokatfirmaet utvider - og Bumblebee Coaching hjelper deg videre

Våren 2020 vil for mange stå i historiebøkene som en særlig krevende tid. 
Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS har som andre merket korona-virusets følger 
for samfunnsliv og næringsvirksomhet. Likevel utvides virksomheten for å kunne 

gi et mer helhetlig tilbud til privatpersoner og lokalt næringsliv.

Fredrik Eriksen
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Advokatfirmaet tar allerede mot hen- 
vendelser til Fredrik på post@ajmj.no, 
som han vil ta tak i etter oppstart.

Advokat Mari Sveen ved kontoret arbeider 
hovedsakelig med barne- og barneverns- 
rett, som bistandsadvokat og med saker 
innen skifte og arv. Sammenholdt med 
at advokat Jørn Mejdell Jakobsen bistår 
lokalt næringsliv og privatpersoner med 
forretningsrelaterte juridiske spørsmål 
og arbeidsrett, samt påtar seg forsvarer-
oppdrag, kan nå advokatfirmaet tilby et 
bredt nedslagsfelt med kvalifisert kom-
petanse innen mange fagfelt.

- Det juridiske landhandleriet består 
fortsatt, men jussen spesialiseres, og vi 
opplever at det krever stadig faglig opp-
datering for å være på høyden. Det blir 
da utfordrende å kunne nok om «alt», og 
vi har derfor valgt å fordele fagområder 
der hver av oss innehar sin faglige spiss-
kompetanse, men hvor vi alle kan bidra 
ved stor oppdragsmengde, forteller  
Mejdell Jakobsen. Korona-epidemien 
viser tydelig hvor dynamisk jussen kan 
være i krevende situasjoner, og uten kunn- 
skap om fagfeltet, vil upresise råd kunne 
være svært uheldige i gitte situasjoner. 

Advokatfirmaet Mejdell Jakobsen AS 
er som eneste advokatfirma medlem i 
industriklyngen 7 Sterke. På hjemmesiden 
www.ajmj.no, eller Facebook-siden  
@mejdelljakobsen kan du lese mer om 
selskapet og arbeidsområdene de dekker.

Advokatene kan kontaktes på  
tlf 484 74 657.

I lokalene driver Marthe Jakobsen, ved 
siden av å være kontorleder i advokat- 
firmaet, sin coachingvirksomhet. 

- Gjennom Bumblebee Coaching har 
jeg et ønske om å bistå mennesker med 
å få klarhet i et kanskje uoversiktlig liv 
og iverksette de endringene de ønsker, 
forteller Marthe. Målet er å være et lav-
terskeltilbud der du kan føle deg trygg 
og ivaretatt, der vi gjennom gode samtaler, 
kan avdekke eventuelle begrensende 
overbevisninger og sannheter du har  
om deg selv og eget liv. 

Marthe er sertifisert som NLP-coach 
ved MetaResource, og ønsker deg  
velkommen. Les mer om hva NLP  
bygger på og hva hun kan tilby på  
nettstedet www.bbcoach.no. Marthe  
kan kontaktes på marthe@bbcoach.no 
eller tlf 454 53 373.

Bumblebee Coaching

PLANLEGG I USIKRE TIDER  
– KAMPANJE

Advokatfirmaet tilbyr frem til 
1. juli 2020 gratis utstedelse av 
fremtidsfullmakt ved opp- 
rettelse av testamente, sam- 
boerkontrakt eller ektepakt.

Fremtidsfullmakt gir en eller  
flere personer rett til å ivareta 
dine interesser når du i levende  
live ikke lenger kan gjøre dette 
selv pga demens eller annen 
alvorlig svekkelse av helbred. 
Uten fremtidsfullmakt kan 
denne råderetten bli overført 
til Fylkesmannen og en opp-
nevnt verge du ikke kjenner 
fra før. 

Unngå slik usikkerhet ved å 
planlegge for fremtiden.  
Vi bistår med kyndig hjelp. 
Bestill time på post@ajmj.no, 
eller ring til 484 74 657.

GRATIS VEILEDNING – 
FAMILIE- OG BARNESAKER

Advokat Mari Sveen tilbyr 
inntil en halv times gratis 
veiledning i saker om barne- 
fordeling, barnevern, skifte 
etter samlivsbrudd og andre 
situasjoner relatert til familie- 
situasjoner.

Korona-tiltak har ført mange 
barn og familier inn i uvanlige 
omstendigheter. Trenger du, 
eller noen du kjenner, hjelp? 
Kontakt Mari på mari@ajmj.no 
eller på tlf 971 04 131.
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Brandvold Gartneri
BRANDVAL

Et virus skal ikke stoppe oss
Torhild Aarskog som er en av innehaverne  
og daglig leder av gartneriet, har gått 
igjennom alle forskrifter til Helsedirek-
toratet og kommunen, og hun har gjort 
alt riktig før storinnrykket. Ta gjerne 
turen til gartneriet. Torhild passer på at 
det ikke er for mange inne om gangen og 
ser til at avstanden mellom kundene blir 
overholdt. Her er det satt opp pleksiglass 
ved kassa, og det er håndsprit i nærheten i 
tillegg til engangshansker. Skulle det også 
være noen som vil bestille i forkant, lar 
dette seg gjøre. Da kan kundene hente de 
bestilte plantene  ved inngangen, og hun 
kommer ut med betalingsterminalen også. 
Vipps kan også brukes.

Torhild forteller om et gartneri som har 
stått sterkt i distriktet i hele 73 år. Anton 
og Margit Brandvold startet gartneri i 
1947. Med årene har virksomheten blitt 

Våren og sommeren blir litt annerledes for oss alle. Allikevel er det viktig at vi ikke 
bryter våre blomstrende tradisjoner. Brandvold Gartneri har lagt alt til rette for at vi 
skal få en flott opplevelse med blomster i krukker og bed. De holder til like nord for 

Joker-butikken på Brandval.

Brandvold Gartneri – like nord for Joker på Brandval

Margit Brandvold Margit og sønnen Vidar
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utvidet. Sønnen Vidar Brandvold har også 
vært med på «plante-reisen» i mange år og 
tok over driften i 1980, og driver fortsatt 
virksomheten med kona Torhild. -Ja, vi 
har jubileum i år, forteller Torhild, i og med 
at det er 40 år siden Vidar overtok. Dette 
er en skikkelig innarbeidet familiebedrift.

Gode forberedelser gir gode 
resultater
Vidar forteller om en epoke som har gitt 
mange hyggelige stunder i gartneriet. 
Når vinteren er på hell, er det planting av 
sommerblomstene. Disse får dermed 
riktig lys og temperatur når sola kommer  
høyere og høyere opp på himmelen. -Ja, 
det gjelder å ha de riktige sanser i orden 
når man driver med dette, smiler Vidar. 
Det var godt å ha min mor som en god 
læremester. Hun hadde virkelig en slags 
innebygd radar når det gjaldt dette med 
planting, sol og temperatur. 

Hos Brandvold gartneri er det to del-
tidsansatte i høysesongen. -Anne Grete 
Andersen er med her niende året på rad, 
forteller Torhild. 

Nå er det mai måned, og det er tid for 
planting av sommerblomster. Torhild 
avslutter med å si at i tillegg til sommer- 
blomster, har de også litt stauder og 
grønnsaks-planter. -Det er fint å kunne 
tilby et stort spekter til kundene. -Følg 
oss gjerne på Facebook, smiler Torhild. 
Her kan alle se bilder og oppdateringer 
fortløpende fra gartneriet.

Brandvold Gartneri 
Sommerblomster 

Goggestredet 36, 
Brandval 

Tlf.:  400 75 705 - 

Vakre sommerblomster

Vidar Brandvold Torhild Aarskog Anne Grete Andersen
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Kongsvinger Regnskap
KONGSVINGER

Siden sist har kontoret fått ny daglig leder Siw Irene Bråthen. Men Mette Haarr er 
fortsatt med, og hun tar imot i skinnsofaen i inngangspartiet til gamle Grand Hotel. 

Det er fortsatt hotell-vibber i lufta, og vi var nødt til å snakke litt om hvordan  
tidene forandrer seg. Og det i seg selv er egentlig en god begynnelse på et innholds-
rikt møte. Lite visste vel alle hva vi skulle stå overfor nå på vårparten – en usynlig 

fiende som heter korona.

At møtet med Kongsvinger Regnskap 
ble avholdt uten å komme inn i kontor- 
avdelingen og møtelokalene, hang jo 
sammen med denne korona-epidemien. 
På to meters avstand fant vi fort ut at 
tilretteleggelse er vi gode på i Norge.  
Og vi måtte også komme inn på dette 
med dugnadsånden. Vi vet at folk i 
Kongsvinger er gode på dugnad, men når  
en hel nasjon står sammen, reiser seg og 
gjør en innsats – det står det respekt av.

-Her vasker vi håndtak, trapper og rekk-
verk hver dag, understreker Mette. Vi 
ser jo store forandringer også innen vår 

kundeportefølje. Hun presiserer dette litt 
mer ved å fortelle at en del av kundene 
selvsagt kvier seg for å være mye ute, 
møte mange mennesker, og de kjenner 
på usikkerheten slik som vi alle gjør. 
Derfor har vi tatt grep og tilrettelagt  
så godt som mulig.

Bilag i konvolutt eller pose
Joda, mange har fortsatt alle bilagene i  
en konvolutt eller i en pose for så å levere 
til regnskapsfører. Det må jo aksepteres. 
Men kanskje det kan være på sin plass 
å lære seg noen nye metoder? Nå som 
flere har mer tid til overs og er mer 

hjemme, kan det være en idé å lære noe 
nytt. Og da kan skanning av bilagene for 
så å sende til regnskapsfører være en idé.

Aldri for sent å lære
-Ja, mer burde være digitalt i disse tider, 
mener Mette. Å skanne dokumenter er 
det samme som å ta en kopi. Det man 
skanner, kan sendes direkte fra PC eller 
Mac. Det er kun noen innstillinger på 
PC og skriveren/printeren som må til-
rettelegges. Disse to enhetene «snakker» 
veldig fint sammen, så det er bare å følge 
instruksene. -Det er bare å prøve – ikke 
si at dette klarer jeg ikke, oppfordrer Mette. 

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Fra v. Siw Irene Bråthen og Mette Haarr. Foto: Kongsvinger Regnskap



Betaling av fakturaer
Hun fortsetter med å fortelle at 
Kongsvinger Regnskap også tilbyr å 
betale fakturaene for kundene. -Mange 
benytter seg av dette. Da har vi en direkte 
link til betalingsinformasjonen med 
banken til kundene. Dette hjelper  
kundene utrolig mye. Da slipper de  
å sitte i timevis med en kodebrikke  
og betale via nettbanken. Regnskaps-
kontoret fikser alt! -Ja, dette er det  
man kan kalle helautomatisering,  
smiler Mette. Det som kundene gjør  
i forkant, er å godkjenne fakturaene  
som sendes inn.

God service er viktig
Kongsvinger regnskap legger til rette for 
at kundene skal ha en god opplevelse 
ved å ha en regnskapsfører. -Alle vet jo 
at det før dreide seg om kun debet og 
kredit, sier Mette. Nå er det enda mer vi 
kan hjelpe til med. Råd og veiledning i 
alle ledd er viktig å gi kundene. -Mange 
spørsmål dukker selvsagt opp – enten 
om du driver et AS eller et enmanns-
foretak, presiserer hun. Vi gjør vårt beste 
med å gi svar og hjelpe til.

Bøndene er viktig
Til slutt må vi komme inn på dette  
hvor viktig bonden er i nærmiljøet.
Spesielt nå i denne korona-tiden, vil 
bonden være enda mer i fokus. Kortreist 
mat vet vi mye om, og dette kommer  
til å bli et enda mer viktig tema fram-
over. Hos Kongsvinger Regnskap har  
de mange kunder innen jord- og skog-
bruk, primær-næringen som det heter, 
slik at de virkelig ser hvor viktig denne 
næringen er for oss alle. 

Dette er en arbeids- og investerings- 
krevende næring. De som har dette som 
yrke og levevei, må følge med og være 
med på dagens krav og utvikling. Det 
kreves mye av dagens bonde, det være 
seg gartner, bær- og fruktdyrker, hus-
dyrbruker, korn-, potet- eller grønnsaks-
dyrker. De er bedriftsledere med stort 
ansvar, ikke bare ovenfor egen gård og 
familie, men også ovenfor samfunnet.  
De har ansvar for arbeidsplasser, mat- 
tilførsel, kulturlandskap m.m. I dag som 
det bla. er fokus på selvforsyning, må  
vi støtte opp om disse næringene lokalt 
og nasjonalt.

Husk;  
mange arbeidsplasser er helt  
avhengig av bonden!

   PRESENTASJON NÆRINGSLIV

27

Skanning er viktig å kunne

 Regnskapskontoret fikser alt!
Kongsvinger Regnskap legger til 
rette for at kundene skal ha en 
god opplevelse ved å ha en 
regnskapsfører.
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• Enmannsforetak eller AS? Vi har kompetansen
• Vi gir deg råd og veiledning
• La oss ta vare på regnskapet og fakturering
• Kontakt oss

Å tenke lokalt er i vinden nå. Det må vi fortsette med. Den 
perioden vi er inne i, gir oss en tankevekker. Hvorfor ikke også 

tenke enda mer på lokal mat? Lokal mat gir et mye større mang-
fold, bedre næringsverdi, lokal selvforsyning, arbeidsplasser og 

gir mulighet for å satse, skape matopplevelser og sørge for å fylle 
Norges Grønne Hjerte med innhold.

Opaker Gård
KIRKENÆR

Hos Opaker Gård er Kjersti Rinde  
Omsted opptatt av nettopp dette og har 
fullt fokus på ureist mat. Hun var også med  
på å starte REKO-ringen Kongsvinger i 
sin tid som består av bønder med fokus 
på lokal mat. -Kvaliteten er som regel 
bedre når maten er ferskere, samt riktig 
oppbevart hos produsent, forteller Kjersti. 
I tillegg høstes kortreiste råvarer når de er 
modne i motsetning til import. Lokalmaten  
blir mer smaksrik, og det er renere råvarer.  
Importerte råvarer behandles oftest med 
kjemi for å tåle transport over lange 
avstander. 
- Nærheten til produksjonen sikrer 
sporbarhet, lokal matidentitet og historie, 
stor miljøgevinst, lokal verdiskapning og 

ikke minst håndverk som er veldig viktig, 
understreker Kjersti. Lokalmatprodusenter 
ivaretar håndverkstradisjonene i sin mat-
produksjon i motsetning til industrialiserte 
produksjoner. 

Kjersti avslutter med viktigheten av å 
ivareta mattradisjoner. -Vi har lokale 
arbeidsplasser, sporbarhet i maten, og ikke 
minst; ren mat hvor også en større del av 
avlingene omsettes ved at mindre sorteres 
bort på grunn av størrelse, form og farge. 
Dette er et viktig bidrag for å redusere 
matsvinn. 

Vi må tenke nytt og lokalt  
– la oss begynne i dag!

Trenger din 

bedrift hjelp innen

 regnskapsføring?

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

Kjersti med surdeigsbrød bakt på lokalt 
urkorn av emmer, spelt og svedjerug

- Kjersti med kalv fra egen besetning av øko-
logiske grasfora storfe av Hereford/angus
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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.

Rosen og hestehoven

Rosen, så vakker, smekker og slank
med duftende kronblader står.
Hestehoven er liten og rank
med skoglukt og gulbustet hår.

Rosen er pleiet, foredlet og dyrket
i drivhusets tropiske kår.
Hestehoven på trass er blitt styrket
igjennom kulde til vår.

Rosen vokser i drivhusets jord
og snittes når blomsten brenner.
Hestehoven i leire gror
og plukkes av barnehender.

Rosen med skjønnhet blomstre får
i keiserens slott og palass.
Hestehoven i kjøkkenet står,
på bordet i små eggeglass.

Ja, rosen er vakker og pynter til fest -
til skjønnhet og pryd er den båren.
Men blomsten som gleder meg aller mest
er hestehoven om våren.

AV METTE ULVO LANGNES

Dikt

Du ble ikke satt i karantene
for din egen del
du ble satt i karantene
for å ikke være skyld
i noen andres
død
-
kjenner på klaustrofobi
for første gang
samtidig som jeg er livredd
for å gå ut
-

vi er jo ikke helt i ustand
vi er bare midlertidig
ute
av drift
-
når alt går til helvete
må du ikke glemme
å ha det gøy
på veien

AV TINA S. M. HANSSEN @INGENUNNSKYLDNINGER

MAI 2020 Visdomsord
DET ER OPP TIL OSS
Hvis vi vil at verden skal være god, må vi gjøre den god.  
Og vi må sjøl være gode.
(FRED NORDAL)
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I Kongsvingerguiden for november 2019  
hadde vi en artikkel om høyspentmastene 
som omkranser store deler av byen – det 
såkalte byggebeltet. Arbeidet kom veldig 
langt rundt årsskiftet og fram mot midten  
av mars 2020. Beboerne er selvsagt kjempe- 
fornøyde med dette tiltaket. Selv om de 
videre arbeidene nå er satt litt på vent på 
grunn av korona-krisen, forventes det at 
arbeidene kommer i gang igjen om ikke 
så lenge. -Ja, vi avventer nå til vi får nye 
forskrifter fra Helsedirektoratet, poeng-
terer Tore Gusterud. Da kan vi arbeide 
litt tettere sammen igjen. 

Det var en gang
På 50-tallet planla den gang Glåmdal 
Kraftlag, et såkalt byggebelte av høy-
spentmaster som skulle gi strøm til byen. 
I planarbeidene ble det tatt høyde for at 
der de skulle reises, der kom det til å bli 
minimalt med bebyggelse. Byggearbeidene 
startet på begynnelsen av 60-tallet, og 

det meste sto ferdig like før kommune-
sammenslåingen. Da sammenslåingen  
av kommunene Vinger, Brandval og 
Kongsvinger var en realitet i april 1964 
og ble til Kongsvinger kommune, var 
allerede planen klar for at sentrum i 
kommunen skulle bygges ut. KOBBL 
hadde planene klare om mer utbygging  
av boenheter. Og ingenting slo feil. 
Kongsvinger ble et vekstsenter, og 
høyspentmastene, ja, de ålet seg innover 
i skog og nedover åskanter hvor både 
villaer og rekkehus ble reist.

Nedriving av byggebeltet godt  
i gang
Tore Gusterud forteller i korte trekk om 
hvordan de foretar nedrivingen. -Strømmen  
må selvsagt kobles ut aller først. Etter det 
kan vi heises opp i mastene for å plukke 
mastepunktene rene for isolatorer. Dette 
gjør vi etappevis. -Når de er helt rene 
for kabler og isolasjon, feller vi mastene, 

fortsetter Tore. Der det er vanskelig å 
felle hele masta, må vi bruke kran og lift 
for å felle i deler. 

Fornøyd beboer
Øverst i skogkanten mot Puttara finner 
vi Cato Heiberg. Han har hatt en mast 
både til høyre og til venstre for den 
flotte eiendommen sin. Kablene mellom 
mastene gikk rett foran huset. Nå er alt 
vekk! -Ja, jeg kan ikke få sagt det høyt 
nok, smiler Cato, det er et under at dette 
nå er borte. Begge mastene ligger på 
bakken, og ryddearbeidet står for tur  
så fort arbeidet kommer i gang igjen. 
-Jeg kjøpte eiendommen i 1998, og det 
ble meg fortalt at det var planer om å 
rive mastene. Nå er det bare velstand. 
-At jeg er født og vokst opp i Høg- 
spentvegen lenger borti Lia, er i dag  
et litt morsomt innspill i det hele,  
smiler Cato til slutt.  

Eidsiva/Elvia 
Noen har sikkert lagt merke til at det har dukket opp et nytt navn i forbindelse med 

Eidsiva – nemlig Elvia. Dette kommer av fusjonen med Hafslund. Eidsiva heter fortsatt 
Eidsiva, men det er det felles nettselskapet som heter Elvia – Norges største nettselskap 
med nesten 900 000 kunder. Elvia bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet. 

Hovedkontoret er på Hamar. 

Cato Heiberg har fått bedre utsikt
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Master på rekke og rad som skal vekk

FØR og ETTER isolering og kabler er vekk Her er mastene lagt i bakken

   PRESENTASJON NÆRINGSLIV

At jeg er født og 
vokst opp i Høg-
spentvegen lenger 
borti Lia, er i dag 
et litt morsomt 
innspill i det hele.
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 post@klosser.no   •   klosser.no   •   Markensvegen 1B, 2212 Kongsvinger

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.


