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Arbetet går framåt!

Referensgruppsmöte
Den 30 september informerades referensgruppen om 
rapporten från Forsvarsbygg samt status på 
upphandlingen. Walid berättade om besöksanalysen 
som gjordes i Morokulien under sommaren. 
Deltagarna bidrog med nyttiga tips på hur vi kan 
skapa uppmärksamhet under och efter renoveringen 
av Fredsmonumentet. Tack för alla inspel!

Digital information
Vi har tittat på flera olika alternativ av skyltning och 
digitala lösningar för att öka informationen om och 
tillgängligheten till Fredsmonumentet. Här har också 
eleverna att kunnat bidra med inspel.

Mitt Europa
Projektet deltog i den digitala versionen av Mitt 
Europa genom att dela den film som Saadug Alfeli, 
en av eleverna på Skarnes vgs, tog fram i början av 
året.  

EUinmyRegion-Postcard
Projektet skickade in sitt bidrag till vykortstävlingen 
i augusti och blev en av vinnarna. Detta gav 300 
vykort som vi  kan sprida om projektet!

Kommunikationskonferens
Projektgruppen deltog i konferensen om 
kommunikation som Interreg Sverige – Norge 
anordnade den 23 september. Mycket bra!

Workshop
Till slut kunde vi få till en 
digital workshop via 
Zoom, tillsammans med 
eleverna från Filipstad 
och Skarnes. Huvudtemat 
var upphandling/offentlig 
anskaffelse. Fungerade 
bra även om det hade 
varit trevligt att träffas!

Studiebesök
Elever och lärare från Spångbergsgymnasiet i 
Filipstad gjorde ett studiebesök i Morokulien för att 
göra en ritning och se närmare på terrängen runt 
själva Fredsmonumentet. 

#InterregSverige-Norge

#MittEuropa

#EUinmyRegion
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Kulturpunkt/Den Wingerske 
Kongevei

Den 12. oktober hadde vår prosjektgruppe, Anno 
Museum AS, representanter fra prosjektet Den 
Wingerske Kongevei opplæringsmøte på Teams om 
KulturPunkt, som er et digitalt formidlingsverktøy. 
Dette verktøyet er utarbeidet og tilrettelagt av en 
rekke norske og svenske museer. Det er bygd opp på 
kart, lister og QR-koder, det er en plattform for 
formidling til publikums egne mobiler. Mer info 
finnes på https://kulturpunkt.org/ 

I tillegg fikk prosjektgruppa også informasjon om 
prosjektet langs Den Wingerske Kongevei, sykkeltur 
med informasjonspunkter fra Kongsvinger festning 
til Fredsmonumentet og kanskje videre til Eda 
Skans. Informasjonen skal bl.a. gå på temaet fra krig 
til fred. Dette samarbeidet vil gi merverdi til vårt 
prosjekt. 

Kommunikation
Projektgruppen tar hjälp av kommunikatörer från 
Eda och Eidskog kommuner för att på bästa sätt 
sprida information om projektet, renoveringen och 
inför återinvigningen som är planerad till den 25 
september 2021. 

Preliminär Tidplan
13/11 Planeringsmöte med skolorna, Teams

16/11 Projektmöte, Morokulien

23/11 Projektmöte, Morokulien

2/12 Workshop, Zoom

12/1 Styrgruppsmöte

5/3 Planeringsmöte med skolorna

24/3 Workshop

7/5 Planeringsmöte med skolorna

26/5 Workshop 

25/9 Invigning Fredsmonumentet

Till sist vill vi passa på att önska 
er en riktigt fin Advent!
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