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Inkluderende, stolt og nytenkende
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GRAN KOMMUNE
•

I Innlandet, én time nord for Oslo og 40
minutter fra Oslo lufthavn Gardermoen.

•

En del av region Hadeland – på begge sider av
Randsfjorden.

•

Om lag 13.700 innbyggere.

•

Lange tradisjoner innenfor jord- og skogbruk.

•

Rik historie og vakkert kulturlandskap.

•

Mangfoldig kulturliv.

Med alle muligheter
I Gran kommune er det godt å leve, enten du vil bo landlig
i grendene eller i et urbant sentrum.
Vi har industri, handel og næring, dyrka
mark og dyrehold, et mangfold av kulturtilbud og nærhet til naturen. Summen av
alt dette gjør oss til en spesiell kommune
med fantastiske muligheter – for både
små og store.
Naturen med skog, vann og topper oppmuntrer til frilufts- og hytteliv gjennom
hele året. Her er det gode fiskevann, og
åser for deg som vil opp og skue langt.
Randsfjorden innbyr til badeturer og
båtliv om sommeren. På vinterstid blir
det lagt ned stor innsats for å skape et

flott nett av skiløyper omkring på åsene
i kommunen. Kommunen har en rik og
levende historie. Kulturmiljøet rundt
Granavollen og Røykenvik har på ulike
måter vært et senter gjennom årtusener,
og er fortsatt et levende, pulserende sted
i hjertet av Gran.
I Gran kommune fortsetter vi å strekke
oss inn i framtida – samtidig som vi holder fast i historien vår. Vil du være med å
skape vegen videre?

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

360º
panorama

Fotogalleri

Cinemagraph

Webikon

Snapvideo

Hvor kan du arrangere din neste konferanse eller
minnerike samling? På Hotell Hadeland «Midt i Væla»
På Hotell Hadeland kan du arrangere alle typer konferanser eller selskap.
Vi kan tilby spesial komponerte menyer som buffé, grillaftener
og temamiddager. Hotell Hadeland har et fantastisk kjøkken med
god hjemmelaget mat.
www.hotell-hadeland.no
post@hotell-hadeland • Tlf. 613 30 225

•
•
•
•
•
•

Psykisk helse
Utviklingshemming
Demens
Epilepsi
Hjerneskade
Sammensatte behov
www.roysumtunet.no

Et mangfold av boliger
I Gran kommune er det flere boligprosjekter under utvikling, og det er stor bredde i tilbudet av boliger.
Her har vi både leilighetsprosjekter i
sentrum med gåavstand til alt, hus med
hager i barnevennlige områder, mer
spredte boliger i grendene, småbruk
med høns i hagen, og oppussingsobjekter for deg som ønsker å skape noe
nytt av noe gammelt. Vi i Gran er også
opptatt av å legge til rette for nye boligfelt, slik at folk kan bygge huset de alltid
har ønsket seg.
Det bygges både leiligheter, rekkehus og
eneboliger rundt omkring i hele kommunen vår, samtidig som det er ledige
tomter tilgjengelig for deg som ønsker å

bygge selv. Noen av prosjektene som er i
gang, er Granumstranda (se bilde) i nærheten av Gran sentrum, Tømte og Bjerke
boligfelt på Jaren, Steinerudsvingen og
Lauvlia i Moen, og Nedre Torv i Brandbu
sentrum. Uavhengig av hvor du velger
å bosette deg i Gran kommune, har du
rask tilgang til flott natur, idrettsanlegg,
bibliotek, kino, butikker, barnehager
og skoler. I tillegg er Lygna skisenter, et
toppmoderne ski- og skiskytteranlegg,
rett i nærheten. Dette er også et perfekt
utgangspunkt for å utforske resten av
det flotte skiløype- og turstinettet.
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Finn din plass
Trivsel er sammensatt, og betyr
ulike ting for oss alle.
Noen ønsker å bo sentralt, med umiddelbar nærhet til både handel, kultur- og kollektivtilbud.
Andre ønsker seg romslighet og mer plass. Gran
har noe for de fleste – her finner du det som passer
akkurat deg.
Gran skaper tilhørighet. Folk hilser når du møter
dem, og etter en tid kjenner du til «alle». Et godt
skole- og barnehagetilbud i nærmiljøene gir barna
som vokser opp et unikt samhold, og de knytter
bånd for livet. I Gran kan du kombinere en aktiv
livsstil i naturen med spennende byimpulser – i
ditt eget nærområde, eller i nærliggende byer som
Oslo, Gjøvik og Hønefoss.

Dyrlegene På Hadeland
Vi hoder til i lyse og trivelige lokaler i Gran sentrum.
Klinikken har moderne utsyr som røntgen, ultralyd, blodprøvemaskiner og en egen tannklinikk.
Vi utfører det meste innenfor indremedisinske utredninger, kirurgi og tannbehandling.
I tillegg til klinikk har vi en salgsavdeling hvor vi selger fôr og utstyr til kjæledyr.

Åpningstider

61 33 40 00
post@dyrlegenehadeland.no
www.dyrlegenehadeland.no

Man – Ons

08:30 – 16:00

Torsdag

08:30 – 19:00

Fredag

08:30 – 16:00

Veterinærvakt telefon

Lør – Søn

Stengt

91 38 87 09

!

Akutt?

Skaper arbeid for
fremtiden
I Gran kommune heier vi fram nye initiativ. Vi er opptatt av
å oppmuntre til både nyetableringer og utvidelse av eksisterende virksomhet.
Et nytt næringsområde som nå er under utvikling i Mohagen sør vil gi ny fabrikkvirksomhet – som igjen gir flere arbeidsplasser. Slik fortsetter lokalsamfunnet å utvikle
seg.
Vi ønsker også hjertelig velkommen til deg som ønsker å starte opp noe nytt. Hadelandshagen er en initiativrik og blomstrende næringshage, som arrangerer jevnlige
gründerkurs som hjelper folk i gang. I Hadelandshagens lokaler kan gründere og bedrifter leie kontorer – slik blir næringshagen en samlokalisering av virksomheter med
et profesjonelt, faglig og sosialt miljø hvor etablereren får gunstige oppstartsvilkår.

Vi jobber for å skape verdier for deg!
www.hmd.as

Gjøvik

Bjoneroa
34

Brandbu
Jaren
Gran

E16

4

Gardermoen

Hønefoss

E6

Sandvika

Fotograf: BT Stokke

Oslo
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Valget er Gran
Det finnes mange grunner til å finne sin plass på
et annet og mindre sted enn i storbyen. Vi vet at
Gran kan innfri på mange ulike plan – enten det
er ved å gi trygge oppvekstrammer for en liten
familie, bygge opp under landlige interesser som
gårdsdrift, vekster og dyr, skape nye og spennende
jobber, tilby kafébesøk og shopping, framelske
et mangfoldig kulturliv eller å legge til rette for et
friluftsliv med uendelige muligheter. Kom hit og
kjenn på stemningen, vi har plass til flere!

Sørvangsbakken
29, 2770 Jaren Tlf: 94 88 33 99
Sørvangsbakken 29, 2770 Jaren Tlf: 94 88 33 99

Epost: post@byggservice-innlandet.no

Epost: post@byggservice-innlandet.no
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Fotograf: Trond Øverlier

Rik natur og aktiv fritid
Lygna er et mye brukt turområde i Gran kommune, men er nok
mest kjent på vinterstid som et flott ski- og friluftsområde med
oppkjørte løyper, flott skianlegg og akebakke med heis.
Lygna Skisenter er regionsanlegg for
langrenn og skiskyting på Hadeland, og har
tidligere arrangert NM på ski. Lygna er et
yndet reisemål året rundt – med fine turstier,
fiskevann, sykkelstier og mulighet for jakt,
bær- og soppturer utenom vintersesongen.
Området nyter i dag også godt av aktiviteten
som bygger seg opp med en stadig voksende
hyttegrend.
Fjorda er en ekte naturperle og et populært
område å padle i, med sine mange små og
store skogsvann som henger sammen med
smale sund og kanaler. Området har et areal
på nesten 10.000 mål, og strandlinje på om
lag 170 kilometer. Her finner du tilrettelagte
muligheter for overnatting, med både bålplasser, utedo og god plass til telting.

Om du liker deg i høyden, er det gjennom
hele året kort veg til nærmeste topptur i
Gran kommune. På vinterstid kan du gå rett
ut av døra og inn i skiløypene, og det finnes
flere gapahuker inne i skogen som man kan
raste ved. Om sommeren er det gode muligheter for et avkjølende bad i Randsfjorden,
Jarenvatnet eller et av kommunens mange
skogsvann. Vi har flere tilrettelagte badeplasser, som Ulsnestangen ved Randsfjorden
med både flytebrygge og volleyballbane.

Gran idrettslag tilbyr aktivitet innen følgende idretter:

• Fotball • Turn • Ski • Idrettsskole • Tennis • Klatring
• Badminton • Svømming • Volleyball • Basket

Besøk oss på www.granil.no eller kontakt oss på 95 87 27 40

Idrett for alle
I Gran er det mulig å finne aktiviteter tilpasset enhver interesse.
Gran Idrettslag eier og sørger for driften av et
stort og flott idrettsanlegg, som sikrer en unik
bredde i aktiviteter. Idrettsparken består av
to store kunstgressbaner med undervarme,
en 7-er bane og en fotball-binge. Det er også
to tennisbaner, og baner for sandhåndball og
sandvolleyball. I tillegg har anlegget en løpebane med tartandekke.
I Gran er det også en stor, moderne idrettshall i bygget til Hadeland videregående skole.
I tilknytning til hallen er det styrketreningsrom, turngrop, aerobic-sal og klatrevegg.
Skolen bruker hallen på dagtid i ukedagene,
mens kommunen administrerer utleie av
idrettshallen på kveldstid og i helger.
I Brandbu er det lagt godt til rette for fysisk
aktivitet, i umiddelbar nærhet fra både barneskolen og ungdomsskolen. Gran kommune eier og drifter Brandbu stadion, et friidrettsanlegg med fast dekke og fotballbane i
naturgress. Kommunen drifter også Brandbu
idrettshall og Rosendalsbanen – grusbane

om sommeren, 400 meter skøytebane og
ishockeybane om vinteren. Brandbu idrettsforening drifter kunstgressbane for fotball, for
både 5-er, 7-er og 11-er fotball.
I Gran oppmuntrer vi til fysisk aktivitet, og ski
er naturlig nok en stor idrett i kommunen.
Likevel er det stor bredde, og vi har utøvere
innen både friidrett og fotball som imponerer. Tennis, svømming og kampsport er
også populære aktiviteter blant barn og unge
i Gran.
Gran Bokseklubb trener små og store i boksing, mens Hadeland Kampsportsenter blant
annet tilbyr brasiliansk Jiu-Jitsu og kickboksing. Kajakkpadling og terrengsykling er andre fritidsalternativer, og Hadeland CK tilrettelegger for sykkelglede og spenning for barn
og ungdom i alle aldre med et pumptrackanlegg i Moen. Sykkelklubben avholder også
kurs i terrengsykling og enduro.

Fotograf: Trond Øverlier
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Livlig frivillighet
Gran Frivilligsentral har seks ulike avdelinger i
kommunen, og er opptatt av å favne alle innbyggere. Særlig de eldre i kommunen blir ekstra godt
ivaretatt gjennom frivilligheten, men vi har også
Gran flerkulturelle frivilligsentral og frivilligsentral
Ung. Språkkafé, formiddagstreff og motevisninger
for de eldre, lesestunder, seniordans, besøksvenner
med hund – eller Arena Gran som er ungdommens møteplass med både biljard, gaming, film
og bordtennis. I sum bidrar alt dette til å ivareta
lokalsamfunnet vårt som en helhet.

Fotograf: BT Stokke

Utleie, salg
og installasjon innen
lyd, lys og scene.

Kultur med
mersmak
Gran kommune har et bredt kulturtilbud som skaper spennende opplevelser for både unge og
gamle.
Vi har et stort og levende korpsmiljø som engasjerer
barn og unge, og utbredt teater- og korvirksomhet
for innbyggere i alle aldre. Hadeland kulturskole tilbyr
også en rekke aktiviteter – alt fra musikkarusell for de
yngste, til klassisk strykeorkester, skapende skriving
og visuelle kunstfag.
For de historisk interesserte er blant annet de to
søsterkirkene på Granavollen verdt et besøk. Kirkene
har stått der siden middelalderen, og området har
vært et samlingssted i uminnelige tider. Det eldste funnet herfra er runesteinen på Granavollen fra
1000-tallet. Utenfor porten til Søsterkirkene står en
milestein som angir at det er 533 kilometer til Nidaros, siden dette er en del av pilegrimsleden gjennom
Gudbrandsdalen. På Granavollen er det også et eget
pilegrimssenter, som blant annet arrangerer vandringer langs leden. Vandrer du langs leden mot Tingelstad, kan du besøke St.Petri kirke, hvor det opprinnelige krusifikset fra 1200-tallet fremdeles henger. På
Tingelstad finner du også Hadeland Folkemuseum,
med mer enn 30 antikvariske bygninger fra de siste
300 årene. Museet er også brukt som konsert- og
teaterarena.
Om kunstopplevelser står ditt hjerte nærmest, kan vi
anbefale Glasslåven kunstsenter på Granavollen. Den
vernede låven fra 1880-tallet er ombygd og huser i
dag glasshytte, galleri, kunstutsalg og 14 verksteder
som leies ut til kunstnere. Blant kunstnerne som har
verksteder i Glasslåven, er glasskunstner Ulla-Mari
Brantenberg og smykkekunstner Toril Bjorg. Det
er jevnlige utstillinger, konserter og andre arrangementer i kunstsenteret.

VI BAKER ALT!

Kaker til hverdag og fest. Utsalg i Gran og på Jaren. Gran - tlf. 61 33 18 70 • Jaren - tlf. 61 32 81 38

Fotograf: BT Stokke

Hadeland folkehøgskole

Hadeland folkehøgskole er en skole hvor selvutvikling, kreativitet og livskvalitet står i fokus!
Vi tilbyr følgende linjevalg:
Trening, motivasjon og kosthold • Yoga
K-pop – Korean wave • Aikido, Japan, sverd og
bueskyting • Taekwondo, Hapkido, BJJ
For nærmere beskrivelse av linjene og skolen
kan du gå inn på www.hadelandfhs.no
Velkommen til et spennende studieår!

Augedalsvegen 15
2760 Brandbu
Tlf: 61 33 96 00
E-post: post@hafos.no

Festivaler og festivitas
Fotograf: BT Stokke

Operafest
Årlig arrangeres det Operafest ved og på Randsfjorden. Med store utenlandske navn på programmet og et publikum fra alle verdenshjørner, har
lokalsamfunnet mye å være stolt av. Operafesten
byr på en unik sceneløsning som flyter på vannet,
noe som gir en magisk ramme for musikkopplevelser av de sjeldne. Enten du er hadelending eller
tilreisende langveisfra, er dette et arrangement
som virkelig setter Gran på det kulturelle kartet.

Fotograf: BT Stokke

Oktoberfest
Den årlige Oktoberfesten i landsbyen Brandbu har slagordet «Folkefest for alle», og det
innfrir hvert år: I løpet av det tre dager lange
arrangementet er det tilbud for både ungdom, familier og voksne. Et stort oppvarmet
telt fylles med både musikk og god, lokal
mat og drikke – i ekte Oktoberfest-ånd.

Elektroinstallatør

M. Carlsen & Sønn AS
Tlf. 61 33 68 80

www.mcarlsen.no
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Potetfestival
Hver september er Den Norske Potetfestivalen en samlingsplass for hele Hadeland.
Da bugner gågata i Gran sentrum av både
salgsboder og folk, og på kveldstid fylles et
stort festivaltelt med musikk, komikk og god
stemning. Under Potetfestivalen lanseres
også årets festivalutgave av Hadeland Aquavit, og det er utdeling av hedersprisen «Årets
Potet». Festivalen starter med bygdedag på
Granavollen, hvor kan du oppleve et unikt
kulturmiljø, aktiviteter og dyr. Én uke senere
avsluttes festivalen med at lokale kirker arrangerer felles gudstjeneste i festivalteltet.

Fotograf: BT Stokke

Hyttedrømmen

- en time fra Oslo

Helårshytte i Lygnalia
• Panorama utsikt mot Gaustatoppen,
Norefjell, Vassfaret og Randsfjorden
• Høystandard tomter
• Snøsikkert på 600 m.o.h.
• 220 km maskinpreparerte løyper
• Eventyrlig sykkelterreng
Les mer på www.lygnalia.no

Hyttedrømmen – en time fra Oslo
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HADELAND KULTURSAL
•

Amfisal med plass til om lag 380 personer.

•

Viser scenekunst som konserter, teater og
revyer.

•

Konferanselokale for 100–580 personer.

•

Driftes av Gran kommune, Hadeland videregående skole og Oppland fylkeskommune.

Kultur med
stor takhøyde
I Hadeland kultursal slås både lokale krefter og
større artister sammen til et variert og innholdsrikt program som favner både konserter, teater og
musikaler, stand up og barneforestillinger. I løpet av
året kan du oppleve alt fra korpskonserter til store
artister på norsk og utenlandsk kulturhimmel.
Kultursalen er også arena for den årlige Hadelandskonferansen, som samler lokalt næringsliv, politikere og andre samfunnsengasjerte personer til en
dag som inspirerer til utvikling.
Hadeland kultursal er én av mange arenaer hvor innbyggere og besøkende kan oppleve kultur i Gran.
Vi har kino i Brandbu sentrum, to bibliotek og en
rekke frivillige initiativ og tilbud. Vi kan blant annet
nevne friluftsteateret Bronsebukkene på Hadeland
folkemuseum, som tar publikum med på en reise
tilbake til bronsealderen. Utgangspunktet for teateret er Nordens største og merkeligste bronsealderfunn gjort i 1924, nettopp på Hadeland.

Førstevalget som profesjonell
elektronikkprodusent og partner

Alt innen elektrisk installasjon

Tlf. 404 77 200 • www.ainstall.no
www.haproelectronics.no

Fotograf: Kine Vik-Erstad/avisen Hadeland

Fotograf: Anne Berit Reinsborg/avisen Hadeland

Velkommen som gjest
i våre skoger!
•
•

Skogbruk
Eiendom

b-t-a.no

•
•

Hyttetomter
Linjerydding

Oiestad Elektro_90x55.pdf 1 15-11-2011 13:37:15

Øistad Elektro

ELEKTRISKE INSTALLASJONER
Øistad Elektro AS
Hovsgutua 4
2750 Gran
Tlf: 61 33 03 48

MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

Tlf. 450 15 108 • E-post: post@pukk1.no
Amundrudveien 304, 2770 Jaren

www.pukk1.no
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En trygg og leken
oppvekst
I Gran kommune har vi mange skoler og barnehager. Det
betyr at familiene har et godt tilbud der de bor – og det
gjør noe med grendene våre.
Vi bevarer småbygdlivet og bygger nære
fellesskap. Vi har til sammen 15 kommunale og private barnehager, og har full
barnehagedekning. Det er åtte barneskoler og to ungdomsskoler. Vi har også

en videregående skole for hele Hadeland, med om lag 1000 elever og et bredt
tilbud av linjer.

Grinaker Utvikling AS
Knut Sterud

Daglig leder /Arealplanlegger
•
•
•
•
•
•

Prosjektledelse
Arealplanlegging
Reguleringsplaner
Landskap og miljø
Analyser
Eiendomsutvikling

Besøk
Post
Telefon
E-post

Søndre Grinaker gård
Grinakerlinna 144,
2760 Brandbu
+47 90 66 70 00
post@grinaker.net

Dametøy til ung dame, godt voksen og plus size.
Vi har nattøy, undertøy og morgenkåper.
Brandtex • Signature • Skovhuus • Soya • 2biz • Fransa
Zhenzi • Ciso • Elton • Pont Neuf
Augedalsbrua 7, 2760 Brandbu • Tlf. 454 13 339

Ung fritid
Gran har felles kulturkontor med nabokommunen Lunner,
og har en egen satsing på barn og unge – under navnet
UngHadeland.
Målet er å tilby morsomme og spennende fritids- og ferieaktiviteter for alle
barn og unge i de to kommunene. De
driver ungdomsarenaer og samarbeider
med lag, foreninger, handelsstand og
skoler om aktivitetsdager, festivaler, konserter og ulike ferietilbud. De populære
tilbudene Aktiv Sommer, Høstfestival og
Vinterfestival sørger for at barn og unge
får muligheten til å delta i en rekke ulike
aktiviteter i skoleferiene.

Hadeland utlån av tur- og fritidsutstyr
gjennom utlånsportalen BUA. Det er helt
gratis, og alle har anledning til å benytte
seg av tilbudet, uansett alder. Se mer på
www.unghadeland.no.

Utlånsportalen BUA
Vi ønsker å bidra til at barn og ungdom
holder seg i aktivitet. Derfor tilbyr Ung-

Håp og mestring i hverdagen AS
– Alexandra Naletova – avtalespesialist i psykiatri –

– Din elektriker på Hadeland

Hjelp ved mellommenneskelige problemer, posttraumatisk
stresslidelse, langvarig sorg, depresjoner, angst, ADHD, bipolare lidelser. Individuelle samtaler og gruppeterapi.
Du betaler kun egenandel fram til du får frikort hvis du har
henvisning fra fastlege.

Telefon: 977 63 249, Adresse: Storgata 35, 2750 Gran

www.hadelandelektro.no

Opplæring innen bygg og anlegg.
Maskinutleie.

ATS-047

GRANLUND
Vi kan!
Tlf. 411 16 000 · Faks 61 33 62 80
granlundkompetanse.no

MASKINENTREPRENØR

Graving • Planering • VA-anlegg • Vegbygging • Pigging
Tlf.: 613 36 222 / 900 85 470
E-post: post@eidsand.no • Orhagavegen 15, 2760 Brandbu
www.eidsand.no

• 109302 • www.jsnorge.no

Rådhusvegen 39,
2770 Jaren
Telefon: 61 33 84 00
E-post: postmottak@gran.kommune.no
www.gran.kommune.no

