VELKOMMEN TIL SØR-ODAL
Sør-Odal er en kommune med mange muligheter.
Vi ligger nær Oslo og Gardermoen-området, men har
samtidig skogen og et flott kulturlandskap rett utenfor døra.
Her kan du kombinere et urbant liv med et rolig bygdeliv.
Det er fullt mulig å dra til Oslo og få en smak av storby den ene dagen,
for så å dra til skogs og oppleve fred og ro ved stille vann den andre dagen.
Vi har et variert boligtilbud med leiligheter, tomanns- og eneboliger
i kommunesenteret med gangavstand til jernbane, samt byggetomter i
grendene for de som vil bo enda nærmere naturen. Hos oss er det gode
muligheter for å bo godt i nærheten av et stort arbeidsmarked.
Sør-Odal kommune er en trygg leverandør av tilbud innen barnehage og
SFO, og har en storsatsing på kvalitet i grunnskolen, som blant annet
innebærer nytt skolebygg. Med mange lag, foreninger og idrettsaktiviteter,
finnes det gode muligheter for en aktiv og meningsfylt fritid.
Jeg ønsker alle velkommen hjem til oss!
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GULL OG GRØNNE SKOGER
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Vekst og utvikling er viktig for optimisme og tro på framtiden. I Sør-Odal står vi
sammen for å gjøre kommunen til et godt sted å både bo, jobbe og utvikle seg.
Kommunen har hatt en jevn økning i folketallet de siste årene, mye takket være gode bomuligheter, grønne,
vakre skoger, et levende landbruk og flere teknologi- og kunnskapsbedrifter. Vi er også stolt innehaver av
Norges folkekjære potetgullfabrikk Maarud, som er en viktig hjørnesteinsbedrift i kommunen – og den aller
første i historien til å kalle de sprø potetskivene sine for gull! I Sør-Odal har vi mye å være stolte av: Levende
grender, Glommas flotte beliggenhet i kommunen, vakker natur og flotte turområder. Hos oss finner du alt du
trenger – fra grønne skoger til knasende gull!

STERK KULTURHISTORIE OG BREDT KULTURLIV
Tradisjoner, nyskaping og dugnadsånd er gjennomgående for det yrende kulturlivet i
Sør-Odal. Dette gjenspeiles i kommunens mange aktive lag og foreninger.

De kulturelle møteplassene i kommunen er mange:
Odalstunet, Galleri Lyshuset med kulturlåven, samfunnshusene i grendene, SIAP (Sør-Odals Idretts- og
aktivitetspark), moderne bibliotek, samt mange andre
møteplasser i regi av private aktører. Den rike naturen i
Sør-Odal innbyr også til en mengde aktiviteter, enten
det er varm sommertid eller snøhvit vinter.

mune har Sør-Odal en av Hedmarks største kulturskoler, og vi er også medarrangør av Lysukene
i Odalen. Odalsrevyen er Norges eldste årlige revy,
og siden 1949 har det blitt holdt revy med tilbakeblikk på året som har gått. Store publikumsmasser
møter opp hvert eneste år og sørger for å opprettholde tradisjonen.

KREATIVITET OG MANGFOLD
I kommunen finner vi Solbakken folkehøyskole med
teater, musikk og dans, samt Skarnes videregående
med egen musikklinje. Sammen med Nord-Odal kom-

Kommunen gir årlig tilskuddsmidler til lag og
foreninger. I 2016 er det også utviklet en ny
frivillighetsstrategi, hvor det skal legges til rette for
at det skal være enkelt å gjøre frivillig innsats.

AKTIVITET MED MENING
Idrett er en viktig aktivitet i Sør-Odal kommune,
den samler unge og voksne. Her legges det til rette
for ulik fysisk aktivitet – men også renspikka moro!
Det er registrert 2850 medlemmer i idrettslag tilknyttet
Norges Idrettsforbund, og kommunen har også et
eget idrettsråd. I regionen har man i fellesskap utarbeidet en overordnet plan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv, som blant annet tar for seg de ulike idrettsanleggene i regionen.

Ullern Barnehage
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– selvfølgelig!

Foreldreeid avdelingsbarnehage
Engasjerte foreldre og positive ansatte
Flotte lokaler og uteområde • Nærhet til natur, gymsal og ballbinge
Matpakkefri barnehage • Fokus på frukt og grønt
Varm mat èn dag i uka

Våre verdier:

Raushet, omsorg og engasjement

«Brufesten» i Skarnes, 2015. DDE-konsert skapte folkefest.

Vår visjon:

Lære alle barn å bli en god venn

Åpningstider
Mandag–fredag: 0700–2200 • Lørdag: 0800–2200
Søndagsåpent 0900–2230

Ta gjerne kontakt med oss, eller stikk innom.
Ullern Barnehage SA, Ullernvegen 113, 2100 Skarnes
Tlf. 62 96 58 80
E-post: ullern.barnehage@sor-odal.kommune.no
For å søke plass går du inn på : www.sor-odal.kommune.no

VOKSER STADIG VIDERE
Sør-Odal skal være et utviklende sted å vokse opp, og vårt ønske er at alle barn og
unge i kommunen skal oppleve mestring i hverdagen.
Skolene skal være en god læringsarena hvor elevene både får muligheter, møter krav og følges opp. Vi bygger nå
en fremtidsrettet skole for alle barn og unge i kommunen, fra 1. til 10. trinn. Skolen vil åpnes høsten 2019. To
prosjektledere arbeider nå intensivt med både innholdet i den nye skolen, utformingen av bygg og planlegging av
utearealer. Sør-Odal kommune har også et av Norges flotteste bibliotek. Det er vi stolte av!

LEK OG LÆRING
Barnas oppvekstmiljø er et satsningsområde i Sør-Odal.
Barnehagene skal skape gode barndomsminner og etablere en god plattform for skole og utdanning. Barnehagene skal være en arena for omsorg,
lek og læring. Sør-Odal har åtte barnehager, beliggende både i sentrum
og grendene. Alle barnehager har nærhet til naturen med turstier, gapahuk
og bålplasser. Barnehagene er forskjellige med hensyn til størrelse og profil,
men har felles satsning på språk, tilknytning/relasjoner og læring gjennom
motorisk aktivitet.

Til markedsføring 2016 SOK

OPPSTAD GÅRDS–OG NATURBARNEHAGE
Visjon: «den

skal tidlig krøkes som god krok skal bli»

Visjon: «den skal tidlig krøkes som god krok skal bli»

Oppstad Gårds- og naturbarnehage SA er en privat barnehage som drives av Oppstad foreldreforening.
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foreldreforening. Barnehagen holder til i fine naturomgivelser på Oppstad, ca 7 km nord for Skarnes.

En av hverdagens faste gjøremål er besøk hos dyra på gården. Leker og aktiviteter på ulike arenaer i
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vi deler derfor ungene inn i mindre grupper på tvers av alder. Dette skaper et flott mangfold og fine
opplevelser. Som siste tilskudd i barnehagen har vi nå egen snekkerbu hvor kreativiteten blomstrer..

Gå inn på vår hjemmeside og les mer om barnehagen vår www.oppstad.barnehage.no

Gå inn på vår hjemmeside og les mer om barnehagen vår www.oppstad.barnehage.no
Kontakt: oppstad gårds- og naturbarnehage
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VEKSTVILLIG ARBEIDSMARKED
I Sør-Odal er vi unikt plassert i forhold til et av
Norges største arbeidsmarked, i Oslo og
Gardermoen-området. Men også her i
kommunen er det spennende virksomheter
som vet å markere seg - også internasjonalt.
NORMET

LOKALT – OG VERDENSOMSPENNENDE
Da Normet AS vokste ut av lokalene sine på Skarnes i
februar 2016, satte de kursen til Slomarka industriområde. Det internasjonale selskapet har kontorer over
hele verden, og leverer blant annet undergrunnsmaskiner
til gruveindustrien, byggkjemikalier (sprøytebetong) og
betongforsterkninger.
På Skarnes produseres og videreutvikles byggkjemikaler i
hovedsak til tuneller. Produktene retter seg mot gruveselskaper og tunellentreprenører, og markedet befinner
seg over hele verden, selv om det omsettes mest i Asia.
Firmaet har ni ansatte i Norge, og ca. 1000 på verdensbasis. Odalen er et ledende område innen betong, med
mye kompetanse og flere bedrifter. Det er ikke alltid
nødvendig å sette kursen ut i verden, når verden kan
komme til oss.

Alt i knuste fjellprodukter
Vi er også forhandler av betongprodukter

TOPOS

DET LILLE, INTERNASJONALE ARKITEKTKONTORET
Topos arkitektur og design på Skarnes arbeider tverrfaglig
innenfor feltene arkitektur, landskap og plan. Firmaet tar
alltid utgangspunkt i kundenes og brukernes hverdag og
virkelighet, og prosjektene deres favner et vidt spekter, fra
mindre til større boligprosjekter, næringsbygg og stedsutforming. Virksomheten dekker hele prosjekteringsfasen
fra konseptutvikling til gjennomføring.

Foto: Elin Nordlien. Bakgrunnsbilde: Ingrid Bonsak

Som utdannet arkitekt fra Italia, hadde Francesca
Vimercati sitt første møte med Norge som utvekslingsstudent ved NTNU i 2009. Trivselen var stor, så veien
tilbake var kort da hun valgte å flytte fra Italia i 2013.
I august 2016 ble hun en del av Topos, og har funnet
sin plass på Skarnes. Livet her lokker foreløpig mer
enn en retur til hjemlandet, og som hun selv sier:
«Først og fremst er jeg fascinert av arkitekturen i
Norge, og har lyst til å utforske den norske
naturen videre».

Velkommen til en hyggelig handel!
Åpningstider: 08-22 (20)

Bank i butikk

“DET GÅR ALLTID ET TOG...”
Det kjente uttrykket er det mange som bruker i tide og
utide. Men hos oss er det faktisk tilfelle!
Med kun én times togtur fra Oslo og hyppige togavganger, ligger Sør-Odal perfekt plassert i
pendleravstand til et mangfold av arbeidsplasser og jobbmuligheter, blant annet på aksen
mellom Oslo og Gardermoen. Sammen med kommunens gunstige boligpriser, er dette en
uslåelig kombinasjon. Slik kan du få det beste av begge verdener – og friheten til å velge.
PS: Er du ikke typen til å sitte på morgentoget og høre på snorkesymfonien, så har du også
mulighet til å sette deg i bilen og være på Gardermoen på kun 40 minutter. Så vet du det.

Disenåveien 23, 2100 Skarnes
Tlf. 62 96 73 50

www.fsc.no

– ditt treningssenter i Odalen
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DAGDRØM ELLER BOLIGDRØM?
Drømmer du om hage, barnehageplass og trygg oppvekst, og samtidig bo i nærheten
av mange jobbmuligheter? Sør-Odal har noe for enhver smak, og byr på et bredt
spekter av boliger og tomter.
Bytter du en leilighet i Oslo med hus og egen hage i Sør-Odal, kan du få både bil og hytte på kjøpet. Hos oss
velger du boligformen du foretrekker, i alle størrelser: to- og fireroms leiligheter, rekkehus, eneboliger,
småbruk og tomter både i byggefelt og frittstående. Samtidig har du landets største arbeidsmarked i Oslo og
Gardermoen rett utenfor stuedøren.Boligdrømmen er nærmere enn du tror. I Odalen finner du mennesker
som bryr seg, er inkluderende og har sterk dugnadsånd – og om du er villig til å flytte på deg, er det god
plass hos oss. Vi er verdt å satse på – ta sjansen!

Vi er tilstede da
du trenger oss...
~ Døgnvakt ~
Mobil: 977 90 271 • E-post tamara@so-begravelse.no • www.so-begravelse.no • Mobil: 977 90 271
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WWW.SOR-ODAL.KOMMUNE.NO

Din lokale rørlegger
Flytebrygger basert på norske kvalitetsprodukter
Våre produkter er 100% Norskproduserte. Dette sikrer en jevn og god kvalitet,
kortere leveringstid og mulighet for individuell tilpassning. Vi har laget brygger
i over 50 år, og er totalleverandør.

DIN LOKALE TRAFIKKSKOLE! Bil • Henger • Moped

Vi leverer og monterer kvalitetsprodukter
fra anerkjente leverandører.
Vår fremste oppgave er å gjøre jobben slik
du vil ha det, med det utseendet og med det
prikkfrie grunnarbeidet du fortjener!

BRÅTHEN RØR OG VARME AS

I nærheten av skog og dyr.
Barnehagen lever etter bestemors lov:
"Alle barn skal tas på fersk gjerning i å gjøre noe bra"
Galterud barnehage Kroksrudvegen 145, 2223 Galterud
Tlf 62 96 78 60 • E-post: galterud.barnehage@sor-odal.kommune.no
www.sor-odal.kommune.no

ARNO AS
Tlf. 62 96 76 41

Hærnesvegen 299, 2116 Sander
Tlf. 62 96 01 80 • post@gir.hm.no

www.odaltraﬁkkskole.no
Tlf: 46 17 68 00

Rørlegger- oljefyringsservice. Tlf. 62 96 17 99

Tlf.: 62 96 49 04, post@smabathavner.no, www.smabathavner.no

Silovegen 3, 2100 Skarnes. e-post: post@brvas.no

Vi støtter lokal kultur og idrett
Telefon sentralbord 62 97 00 66
www.odal-sparebank.no

Pre-Con AS
Stålbyggern i Kongsvinger og Odalen
med eget mekanisk verksted.
Hernesmoen Vest , 2116 Sander
E-post: inge@pre-con.no • Tlf. 920 20 862

Tlf. 405 73 722 • post@totalautosenter.no
Hernesmoen Vest, 2116 Sander
www.totalautosenter.no

Lakkering
Oppretting
Bilreparasjon
Diagnostikk
EU-kontroll

Optiker Gunnar Ditlefsen MSc
Bruvegen 19, 2100 Skarnes

Tlf. 62 96 18 44

BRILLER • LINSER

TRANSPORT: Distrubisjon, parti, kranbil
LAGERHOTELL: (4500m2) lossing, plukk, pakking
Stor uteplass med mulighet for utelagring,
eventuell nybygg.

Telefon: 62 96 80 00
E-post: postmottak@sor-odal.kommune.no
www.sor-odal.kommune.no

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 105271 • www.norge.no • Foto: E. Nordlien, M. Tyrkiel og G. Nygård

Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

