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Organisasjonen Positiv byutvikling viser til kommunelovens § 39a og vil herved fremme et
innbyggerinitiativ til behandling i Kongsvinger kommune. Initiativet har over 300 underskrifter. Vi ber
derfor om at følgende behandles:

Innbyggerinitiativet:
Før videre planlegging og politisk behandling av hotell i Byparken i Kongsvinger fortsetter,
må kommunen sørge for at det utredes en alternativ plassering som kan gi de samme
kulturtilbudene knyttet opp imot Rådhus-Teatret, og samtidig forbinde dette til den
hotellplasseringen som enstemmig ble vedtatt av kommunen i K2050. Alternativet
utarbeides som et skisseprosjekt med tilhørende konsekvensutredning. Byparkens
potensial og framtid som park uten hotell bør også utredes.

Bakgrunn
Historien. Opparbeidelsen av selve parkarealet til Byparken ble fullført i 1925 med bidrag fra
Kongsvinger Bys vel og kommunens andel av overskuddet i Vinger Sparebank. På den tiden hadde
byen bare 2005 innbyggere og prosjektet vitner om framsynthet og ambisjoner for den videre
byutviklingen hvor kultur, byens sosiale funksjoner og betydningen av en bypark sto sentralt. Under
den formelle overrekkelsen i 1926 ble Kongsvinger Bys vel gitt det videre ansvaret for parken. Den
påfølgende utviklingen med oppføring av bygninger, scene, kunst, trapper mv. ble bekostet av
velforeningen frem til kommunen overtok driftsansvaret i 1954.
Byparken har gjennom historien vært et folkelig samlingssted for konserter, underholdning, servering
og fornøyelser, for idrettsarrangementer som stafetter, skirenn og minigolfkonkurranser, samt for
17. mai-feiringer og minnetilstelninger. Samtidig har den vært et sted for avkobling og
naturopplevelser midt i byen.
Byparken er blitt endret flere ganger; den er delvis blitt nedbygd, men er fortsatt en markant del av
bybildet og gir byen særpreg og karakter. Den har et stort potensial til å videreutvikles som en
parkperle og et aktivitetssenter til glede for hele byen, tilreisende og framtidens befolkning.
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Positiv byutvikling
Parken er truet. Parken har en helhet, der den både henvender seg mot byen og strekker seg fra
Storgata og oppover mot lekeplassen og mot svømmehallen og skoleområdet.
Parken er omkranset av boliger og forretninger, kulturhus, skoler og svømmehall, og mer utbygging
vil komme i umiddelbar nærhet. Det er også på denne strekningen i Storgata langs Byparken at det er
flest gående i sentrum. Vi er heldige som har en slik park midt i byen, og vi skal være stolte av den.
Byparken er en sentral del av vår kulturarv og identitet. Byparken er vårt grønne hjerte.
Nå har private interesser fremmet forslag om å bygge hotell i den bymessige mest synlige delen av
Byparken, stikk i strid med kommunens enstemmige vedtatte strategiplan, K2050, som er lagt til
grunn for framtidig utvikling av byen. K2050 ble til etter en omfattende prosess der byens befolkning
medvirket. Det skapte en forventning om at Byparken skulle bestå i sin nåværende utstrekning. Både
politikerne og administrasjonen understreket hvor viktig det var at innbyggerne fikk et eierforhold til
strategiplanen K2050. Det er samtidig grunn til å minne om at en strategi ikke er en ønskeliste, men
en ramme med beskrivelse av hvordan målet skal oppnås.
Krav om konsekvensutredning. Det er ført en politisk prosess hvor status er at før det fattes vedtak
om en eventuell utbygging av hotell i Byparken, skal det utarbeides en konsekvensutredning som
kommunepolitikerne skal ta stilling til. Dette er i henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 19,
hvor det også stilles krav om at det skal vurderes alternativer. De private utbyggerne har uttrykt at de
ikke ønsker å vurdere alternativer til hotellplassering i Byparken. Det blir da kommunens ansvar å
sørge for at det blir gjort.

På denne bakgrunn oversender vi vårt innbyggerinitiativ til Kongsvinger kommune for politisk
behandling og ber om at saken tas opp til behandling så snart som mulig. Politikerne har ansvar for at
Byparkens videre skjebne blir behandlet på en god måte som sikrer at alle konsekvenser belyses og
det er reelle valgmuligheter å ta stilling til.
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