Os kommune
Aktive opplevelser for barn

Os – en familievennlig bokommune
Os ligger midt i Fjellregionen – mellom region
sentrene Røros og Tynset. Med 15 minutter til
flyplass og gode buss- og togforbindelser er Os en
ideell bokommune. Dette gir mange muligheter
når det gjelder jobb, aktiviteter og ikke minst flotte
naturopplevelser rett utenfor stuedøra – året rundt!
Vi jobber målrettet med å legge til rette for hjem- og
tilflytting i kommunen. Her er tett samarbeid med
Vekst i Os viktig, som jobber for at flere skal velge å
bo, jobbe og investere i Os.

Vi legger til rette med attraktive tomter og en spredd
boligbebyggelse for de som vil bosette seg her, og vi
har et godt fungerende helse- og omsorgstilbud som
følger våre innbyggere gjennom hele livet.

Velkommen til oss!

Foto: Eirik Bækken, Dunder Adventures AS

Med vår beliggenhet satser vi på å være en god
bokommune. Full barnehagedekning, gode skoler
og et allsidig kultur- og idrettstilbud bidrar til gode

oppvekstsvilkår i Os. Gjennom kulturskolen får de
unge utfolde seg med ulike aktiviteter som dans og
musikk, teater og scenekunst, og det finnes en rekke
lag og foreninger innen kultur, håndverk og idrett
som favner de aller fleste interesser.

ALT INNEN BYGGEVARER

OS

Os Meieri & Landbruk
2550 Os i Østerdalen • Tlf. 62 49 77 77
Faks: 62 49 77 79 • E-post: info@os.byggern.no

www.byggern.no

Byggevarer • Trelast • Interiør
VVS • Hvitevarer • Jernvare
Fargehandel • Landbruk

Midt i arbeidsmarkedet
på aksen Røros–Tynset
Os kommune har et variert næringsliv, med industri og
landbruk som de to største næringene, og ligger midt i
arbeidsmarkedet mellom Røros og Tynset.
Privat sektor
Hos oss finner du bedrifter som driver innen tradisjonsrikt håndverk, teknologibedrifter som produserer for det
internasjonale markedet, store aktører innen entreprenør
virksomhet og et sterkt fagmiljø med konsulentselskaper
innen arkitektur og byggteknikk.
Landbruk
Vi har en stolt jordbruksnæring i kommunen, og familiebruket
er selve bærebjelken for landbruket i Os. Vi jobber målrettet
med rekruttering, og ønsker å tilknytte oss ny kompetanse
innen både primær- og tilleggsnæringer.

Os kommune ønsker velkommen til nye – og
velkommen tilbake til tidligere innbyggere.
Gjennom nettsiden www.vekstios.no ønsker
vi å gi følgende råd til deg som skal søke jobb i
vår kommune:
1. Start i god tid (gjerne ett år før du
skal flytte).
2. Følg aktivt med på ledige stillinger
i regionen.
3. Bruk ditt nettverk som døråpner inn til
bedrifter i regionen. Kontakt Vekst i Os
dersom du ikke har nettverk.
4. Vær proaktiv – kontakt bedrifter du kunne
tenke deg å jobbe for.
5. Ikke vær kresen i oppstarten – når du har
etablert deg i Os, er det mye lettere å få
den jobben du helst vil ha.
6. Vær tålmodig!

Offentlig sektor
Mange innbyggere i Os tjener til livets opphold som ansatte
i skoler, barnehager, sykehjem og andre pleie- og omsorgsfunksjoner. Vi har også offentlig ansatte som arbeider
kommunalt innen plan, landbruk og miljø.

Vi utfører arbeid innen;
bolig, hytte, garasje, næringsbygg, landbruksbygg, offentlige bygg, skifte av tak og
vinduer, etterisolering.
Kopparleden 9872
Os i Østerdalen | 62 49 70 00 | info@osentreprenor.no

Bygger slik at du kan bo i Os
Os Entreprenør er Nordbohus-forhandler og ble kåret
til Årets beste bedrift i kjeden i 2017. Vi utfører arbeid
innen bolig, hytte, garasje, næringsbygg, landbruks
bygg, offentlige bygg, skifte av tak og vinduer og
etterisolering.
Foto: Os Entreprenør

I 2018 bidrar Os Entreprenør til boligutvikling i Os
med sentrumsnære utbyggingsprosjekter som Nørnes
boligfelt, utbygging i Litjmyrmoen og oppføring av
boenheter i Håmmålsfjellveien.

Fant sin egen nisje i landbruket

Foto: Vekst i Os AS

Da Hildegunn måtte avslutte opprinnelig drift på gården
Egga i Dalsbygda, måtte hun se seg om etter alternativ
bruk av gårdens ressurser. Valget falt på småskala,
økologisk grønnsaksproduksjon.
I 2016 startet hun foretaket «Fjellgrønnsaker fra
Dalsbygda», der fokuset skulle være rene, naturlige og
kortreiste grønnsaker. Det er en utfordring med kjølig
klima og kort vekstsesong her på fjellet, men til gjen
gjeld utvikler grønnsakene svært mye smak.

Et topp barnehagetilbud
I august 2017 åpnet nye Os barnehage, en barnehage
bygget for å være en barnehage, og bare det!
Her er barna fordelt på avdelingene Knerten, Vesle
frikk, Rødhette og Askeladden, og de voksne har egen
personalfløy med kontorer og møterom. I tillegg har
barnehagen et stort aktivitetsrom som passer for aktiv
lek og fellessamlinger.
Her kan barna se fram til spennende dager med flotte
fasiliteter i en moderne barnehage!

Din lokale leverandør av
tjenester innen regnskap
Vekstra Os Regnskap AS
Søstergata 9, 2550 Os i Østerdalen
E-post: os@vekstra.no • Tlf. 62 47 01 00
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«Vi kan bare hente barna i
barnehagen og gå rett ut
i skogen for å tenne pølsebål,
plukke bær og nyte frilufta.»

Foto: Eirik Bækken, Dunder Adventures AS

Anja Øren Ryen og Stein Inge Ryen,
Tilbakeflyttere og nybyggere i Dalsbygda

Vi utfører det meste innen bygningsarbeider og lafting etter ønske.
Tel: 62497055
post@rostecamping.no
www.rostecamping.no

Tlf. 62 49 70 55
post@rostecamping.no
www.rostecamping.no

Vi kan også tilby utleie av:
• Lettstillase
• Hakistillase
• Bilhengere
• Diverse verktøy

Vi utfører
det meste
innen
Kristen
Gjelten
– tlf. 97
68 83 05 • Per Inge Eggen – tlf. 91 88 28 14
bygningsarbeider
og lafting
ønske.
Rolf Ola Johnsen
– tlf.etter
91 36
72 34 • Kjetil Brynhildsvoll – tlf. 92 81 44 58
Vi kan
også tilby
av:17 12
Petter
Nygård
– tlf.utleie
93 26
• Lettstillase
• Hakistillase
• Bilhengere
• div. verktøy

Os kommune

Kontakt oss

www.os.kommune.no
Vekst i Os
www.vekstios.no
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Rytrøa 14.
2550 Os I Østerdalen

Totalleverandør av finansielle tjenester – din lokalbank
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ALLE TYPER ANLEGGSMASKINER

VI KAN HJELPE DEG
MED SMÅ OG STORE
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Dalsbygda Graveservice ANS
Harald Eilif Østgårdsgjelten • Tlf. 908 57 499
henningsmoen-nordre@hotmail.com
Tuvengveien 121, 2550 Os i Østerdalen

• 107966 • www.jsnorge.no

Kreditt
Leasing
Betalingsformidling
Sparing/plassering
Skadeforsikring
Personforsikring
Innskuddspensjon OTP

