


Fakta om Nord-Odal
Kommunesenter: Sand
Folketall: 5016 (per 2020)
Areal: 508 km2
Innbyggere: Nord-Odølinger
Høyeste fjell: Orrkjølen (641 moh.)
Kommunevåpen: Tømmersakser

Avstander:
Oslo 90 km
Hamar 60 km
Gardermoen 50 km
Eidsvoll 25 km
Kongsvinger 40 km



Sentralt på Østlandet, mellom Stange, Sør-Odal og Eidsvoll, finner du Nord-Odal  kommune. Sett fra 
lufta er det grønt og blått – dominert av skogkledde åser med den vakre og populære  Storsjøen som 
et livlig sentrum for friluftsliv i innlandsskjærgården. 

Vi byr imidlertid på mer enn fin natur! 

Nord-Odal er en kommune i utvikling. Vi er vertskommune for regionens desidert største 
 industribedrift, byggevareprodusenten Mapei. Her finner du også en rekke av deres samarbeids-
partnere. I kommunesenteret Sand ligger «Samling», et av Norges mest unike biblioteksbygg i 
 massivtre. Her bygges også leiligheter og eneboliger på flotte utsiktstomter.

Lise Selnes (AP) 
ordfører i nord-odal

Velkommen til Nord-Odal





Barnehagen legger grunnlag for læring og interesser, og i Nord-Odal legges det vekt på 
tidlig innsats, pedagogisk innhold og trivsel.  Vi tror et godt utgangspunkt gjør det enklere å 
lykkes videre i skoleløpet og resten av livet.

Skolen som god lærings- og mestringsarena er prioritert fokusområde. Kultur for læring er 
et godt innarbeidet prinsipp, og ut over å være faglig dyktige, har våre lærere bred digital 
kompetanse. I nabokommunen Sør-Odal, ligger en populær videregående skole med mange 
valgmuligheter innen yrkesfag og studiespesialiserende.

Samling, det unike biblioteket i massivtre, åpnet dørene i 2020, og er arena for litterære 
opplevelser og kunnskapsdeling.

Trygg oppvekst 
og kultur for læring



Nord-Odal har et aktivt kultur- og idrettsmiljø. Året rundt arrangeres festivaler, teateroppsetninger 
og konserter. Enten du foretrekker korpsmusikk, pop, hard-rock eller danseband, kan du bli med på 
kortreiste musikalske toppturer, enten i kulturhuset, Milepelen (Oppkalt etter sambygdingen Sigurd 
Hoels roman) eller i regi av den allsidige Odal Rockeklubb. På idrettsfonten er fotball, ski og skøyter 
veldig populært.

Det finnes i det hele tatt mange møteplasser og arenaer for ulike aldersgrupper og interesser, enten 
de er sportslige, kulturelle, musikalske, politiske, veldedige eller hobbypregede. Spesielt spennende 
nå er Prestegarden kulturfellesskap som består av: Odal Rockeklubb, Morodalsfestivalen, Nordre 
Odalen Kulturminnelag, Kulturelle Odølinger, samt lokale kunstnere og kulturelle løsgjengere.

Aktivt kultur- og idrettsmiljø





RUUDSRUUDS RANSPORTASRANSPORTAS2120 SAGSTUA

Industrivegen 6, 2120 Sagstua
Tlf. 908 46 066 • knut@ruudstransport.no

Samling – kommunens 
nye storstue

Dame- og herrefrisør

Sentrumsv. 25, 2120 Sagstua • Tlf. 62 97 12 58/416 30 102
E-post: hansi74@live.no

Kommunens nye bibliotek, Samling, åpnet sommeren 2020. Bygget er tegnet 
av Helen & Hard arkitekter, og har en iøynefallende form uten rette vinkler og 
med synlige trekonstruksjoner. Materialvalget henger svært godt sammen med 
kommunens næringshistorie (tømmersaks i kommunevåpen). Massivtre er 
 dessuten et godt valg for miljøet, og har både estetiske og sanselige kvaliteter. 

Samling ble umiddelbart et populært møtepunkt i Sand sentrum. Bygget har 
flere funksjoner; bibliotek, bank og leiligheter, og samler dermed både litteratur, 
kunnskap, økonomi, mennesker og tradisjon/historie under ett tak.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gartnere 
Hagedesign 
Vaktmestertjenester 

Tlf. 900 73 780 • E-post: post@grontgrep.no • www.grontgrep.no

Gartnere • Hagedesign
Vaktmestertjenester • Anleggsgartnertjenester

Når du har behov for elektriker i huset. hytta, låven  
eller uthuset, er vi – fagfolk i nærheten

Oppdrag for private bedrifter og offentlige etater
- vi har kompetansen.

Tlf. 62 97 41 49 • www.odalelektro.no

Tlf. 968 65 843
Magasinvegen 16, 2120 Sagstua

post@sandbilco.no • www.sandbilco.no

Samling – kommunens 
nye storstue



Konstruksjonsvirke
Rekker

Lekter

Panel
ListverkImpregnert
PanelRoyal impregnert

Dører
VinduerOSB

Spon

HuntonittIsolasjon

Skruer

BygningsbeslagVerktøy
Presenninger MalingBeis
VentilasjonArbeidsklær

VerneskoLimFug
ParafinHusgass

PappShingelTakrennerEksteriørBeslagHydraulikk Blokker

Jord
Plenfrø

El.verktøy Stiger
Trappeavganger

Utforinger Glattkant
MDFMørtel

Sement
PorterTakstein BelegningsteinGulvFinerplaterBaderomsplater IsoporXPS

PanelplaterRøykrørKumringerLimtreHobbyplaterDrenering ArmeringVindtetting
FlaggstangHageredskap Snøredskap

Nøkkelsliping

TakstolGrunnmurStolper Tegl

Vårt lager består av blant annet av:

Stolt leverandør av all trelast til Østmoen Sag er Bergene Holm.  
Bruk kortreist trelast!

Østsidevegen 43, 2133 Gardvik • Tlf. 629 74534
E-post: post@ostmoensag.no • www. ostmoensag.no

Etablert i Knapper i 1947. Flyttet til Østmoen tidlig på 50-tallet og 
her har vi fortsatt tilholdssted. Bedriften kan i dag tilby et bredt 
spekter innen trelast, byggevarer og jernvarer, samt drivstoff fra et 
nytt tankanlegg. To kranbiler sørger for god flyt av vareleveringer.

ØSTMOEN SAG A/S 
– Mye mer enn trelast
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Fritidsboliger og fritidsmuligheter



Uansett hvor du befinner deg i kommunen, har du gode friluftsmuligheter rett utenfor 
 stuedøra. Valgmulig hetene står i kø: gåtur, sykkel,  langrenn, kano, skøyter, rulleski, jakt og 
fiske og motorsport. Det skogkledte land skapet og den unike innlandsskjærgården gir rom 
for fantastiske opplevelser for hele familien året rundt.

Nord-Odal er en populær hyttekommune, og det finnes ledige tomter i flere av  hyttefeltene, 
blant annet Odølingen, Vakkerlia ved Sætersjøen og Bråtåhøgda hyttefelt på  Trautskogen. 
Kommuneskogen tilbyr mulighet for gjestejakt, og på Storsjøen er det mulig å fange 
 innlandets største gjedde. 

For deg som elsker 
å ha naturen tett på





Flytter du fra Oslo og omegn, får du mye bolig for pengene i Nord-Odal. Hus med 
 eplehage, småbruk og sentrumsnære leiligheter – budsjettet rekker langt og 
 mulighetene er mange.

Hos oss finner du rimelige byggeklare tomter uten binding til hus-leverandør. I Sand 
sentrum er det nye rekkehus og boligblokker med leiligheter i ulike størrelser og 
 prisklasser. Dersom du ønsker å bo i landlige omgivelser, finnes det til enhver tid hus 
til salgs i våre trivelige bygder.     

I kommunesenteret Sand ligger et godt utvalg av matbutikker side om side med små 
nisje forretninger. Flere ganger i året er det markedsdager, og du kan også kjøpe rett fra 
bonden, eller bli deleier i et andelslandbruk!

Nord-Odal kommune har god fiberbredbåndsdekning i største deler av kommunen, 
slik at det er lett å ha hjemmekontor.

Oppfyll boligdrømmen 
– få penger til overs!

Vegvedlikehold - Massetransport - Graving 
Kosting - Snørydding - Strøing

Vi utfører:
• Graving til vann og kloakkanlegg 
• Masseutskifting av gårdsplasser 
• Riving og fjerning av bygninger 
• Skogsbilveibygging 
• Massetransport 
• Leveranse av grus

E-post: httanlegg@gmail.com

Tomtepris 
fra 160.000,- 
(Korsholen, Bruvoll).



Vi støtter lokal kultur og idrett

Telefon sentralbord 62 97 00 66
www.odal-sparebank.no

Tlf. 98 04 32 11 • anahatayoga.no



Kontor både på Sand og Skarnes. 
Mobil: 95 13 22 68/97 03 74 95

www.odal-regnskap.no

Internasjonalt næringsliv 
med attraktive jobbmuligheter
Arbeidsmarkedet i  kommunen er svært variert og godt integrert med nabokommunene. Som i Norge 
ellers, dominerer tjenesteproduksjon, men også omstillingsdyktige og internasjonale industribedrifter 
er attraktive arbeidsgivere for mange. Mapei har sitt nordiske hovedkvarter her, og i forbindelse med 
utbygging og fordobling av produksjonskapasitet i 2019, ansettes det stadig nye medarbeidere. 

Høy aktivitet i hjørnestensbedriften gir dessuten ringvirkninger i øvrig næringsliv. Gode tilbud med 
kollektivtransport gjør det enkelt å pendle. Med buss til Eidsvoll (timesavgang) og tog videre er du i 
Oslo på en time.



NYBYGG, TILBYGG 
OG RESTAURERING

Gunstige vilkår 
for bedriftsetablering
Industrifeltet Granerud ved Sand tilbyr prisgunstige industritomter med høy 
utnyttelsesgrad og ferdig infrastruktur til tomtegrense (vei, vann, avløp, el, 
fiber). Området har sentral beliggenheten for eksport til viktige  markeder 
i hele Norden. Blant naboene finner du virksomheter som kan inngå i 
bedriftens verdikjede. Lokalt næringsliv har blant annet bred kompetanse 
innenfor mekaniske tjenester, transport og bygg/anlegg. 

Nord-Odal har lav arbeidsgiveravgift (10,6%), overkommelig lønnsnivå og 
god tilgang på stabil arbeidskraft. Kommunen har fokus på rask saksbehand-
ling. Hjelp og støtte til næringslivet er et prioritert område.



ODAL SKOGSDRIFT AS
2120 SAGSTUA • Telefon 913 54 504 • E-post: leru@online.no
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Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Sentralbord Tlf.  62 97 81 00
Åpningstider sentralbord 10.00–14.00, mandag–fredag. 

postmottak@nord-odal.kommune.no
www.nord-odal.kommune.no


