
STORT 
NET T VERKSTREFF

KONGSVINGER
27. - 28. SEPTEMBER



Her får vi foredrag og omvisning i fabrikk og landskap i det som Vestre omtaler som verdens 
mest miljøvennlige møbelfabrikk. Vestre har hatt en ambisjon om bærekraftige løsninger, 
men også arkitektonisk kvalitet. Opplevelse av arkitektur, parkliv og kunnskap om bære-
kraftig produksjon er noe av det vi får vite om. Vi får også lære mer om hvordan takarealene 
er laget, og hvordan bygget har oppnådd sertifiseringen BREEAM-outstanding.

Vi beveger oss dernest til Kongsvinger, og får en omvisning fra det historiske til det moderne, 
med oppstart på Kongsvinger festning, nedover Gamlebyen og videre mot Glomma og 
Strandpromenaden. Vi får innblikk i Kongsvingers historie og utvikling og hvordan særpreg 
og egenart er en del av byutviklingen og framtidens Kongsvinger.

Foredragene som holdes på Vinger hotell har hovedtema rundt hvilke verdier vi forvalter 
i utemiljøene våre. Hvordan synliggjøre viktigheten av grøntanlegg, og hva skal til for å ha et 
anlegg som fungerer over tid? Hva er vesentlig for de ulike aktørene som planlegger, leverer, 
eier, bygger og drifter utemiljøanlegg – og hva tenker Kongsvinger kommune rundt ut-
viklingen av byen og driften av grøntanlegg i egen kommune?

Velkommen til Kongsvinger og nettverkstreff!

Konferansested: 
27/9: The Plus, Magnor og befaring Kongsvinger
28/9  Vinger hotell, Kongsvinger

Overnatting: bookes av den enkelte. Det er reservert rom på Vinger Hotell
og Festningshotellet:

vinger.no
Rom er reservert frem til 23.08 med bookingkode 101171

festningshotellene.no
Rom er reservert frem til 01.08

Mari Myhrene - daglig leder Fagus
Tel: 941 43 210 // mari@fagus.no

www.fagus.no // post@fagus.no
Org nr. 986 372 660

FAGUS SAMARBEIDSPARTNERE 2022

Abonnent  3900 2900

Ikke abonnent 4900 3400

Student 1800 1000

*Middag på Festningshotellet, Slaveriet 750 750

*Ikke inkludert

Pris Nettverkspakke Dagpakke

Velkommen 
til STORT nettverkstreff

i Kongsvinger 27.- 28. september

http://vinger.no
http://festningshotellene.no


TIRSDAG 27/9 // The Plus & Festningshotellet 

kl. 10.30 Buss fra Vinger hotell & Festningshotellet til The Plus    

kl. 11.00 Lunsj på The Plus    

kl. 11.45 Velkommen til The Plus    

kl. 12.00 Omvisning og foredrag på verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk The Plus – Vestres nye flaggskip 

 for bærekraftig produksjon og arkitektur    

 - Landskapet    

 - Høyteknologisk produksjon    

 - Breeam outstanding sertifisering    

 - Arkitekturen    

 - Diktsti med Hans Børli dikt    

kl. 14.00 Vi inviterer deltakerne til Skogsbad    

kl. 14.30  Frigang i området og testing av Norges høyeste sklie på 14,7 m ned fra taket   

kl. 15.00 Felles avreise med buss for byvandring i Kongsvinger. Vi ser på både eldre og nye anlegg,

 med start på Kongsvinger festning, Gamlebyen, sentrum, Byparken, Strandpromenaden, ulike byrom og gatenett.  

kl. 17.30 Guidingen avsluttes på Rådhusplassen i Kongsvinger    

kl. 19.30 Nettverksmiddag Festningshotellet, Slaveriet    

ONSDAG 28/9 // Vinger hotell 

kl. 08.30 Kaffe & mingling    

kl. 09.00 Velkommen    

kl. 09.05 Hvordan kan man i kommunal forvaltning sette verdi på urbane landskap? 

 v/ Tørres Rasmussen, Oslo kommune, Bymiljøetaten  

kl. 09.30 Hvordan planlegge og forankre utvikling av naturbaserte områder lokalt? v/ Tore Edvard Bergaust, NMBU  

kl. 09.50 Urbant naturmangfold i offentlig forvaltning: eksempel fra Kristiansand kommune v/ Oda Halseth, Asplan Viak 

kl. 10.10 Bygging av uteområder for lavere driftskostnader? Hvordan planlegge for rimelig skjøtsel og drift?

 v/ Jorun Hovind, NMBU  

kl. 10.35 Pause    

kl. 11.00 Presentasjon av utstillere & FAGUS     

kl. 11.20 Snorklipping & drift av utemiljø v/Sigurd Boasson, Boasson AS   

kl. 11.35 Drift og skjøtsel av kommunens grøntområder – utfordringer innenfor stramme budsjettrammer 

 v/ Martin Steinbekken og Rune Lund, Kongsvinger kommune  

kl. 11.55 Utvikling av Kongsvinger by – byplanstrategien Kongsvinger 2050 v/ Hilde Nygaard, Kongsvinger kommune 

kl. 12.15 Oppsummering & avslutning v/Mari Myhrene, FAGUS  

kl. 12.30 Lunsj Vinger hotell    

Fra festningen mot Glomma
Foto: Kongsvinger kommune



The Plus
Foto: VESTRE


