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Attraktive Råde – nå og for fremtiden
Råde er bygda mellom byene, som har blitt langt mer
enn et passeringspunkt. Vi har skapt forbindelser
mellom ulike bysentrum, utviklet et levende nærings
liv som er i stadig vekst, har glade innbyggere
og produserer mat som nytes over hele landet.
I tillegg har vi flotte naturområder og et mangfoldig
aktivitetstilbud, som er med på å sette særpreg på
kommunen vår.
Råde kommune har raushet, glede og respekt som
sine verdier, og innbyggerne våre opplever at det
er godt å bo her. De føler trygghet og tilhørighet, og
bor i en bygd med nærhet til både natur og landlige
kvaliteter. Vi ønsker å legge til rette for at alle som
vil, kan bo og leve hele livet i Råde, og fokuserer
på både variert boligbygging og møteplasser som
inviterer til aktivitet og tilbud for alle.
Visjonen videre
Kommunen har opplevd en svært positiv nærings
utvikling de siste årene, i tillegg til at vi er en viktig
og levende landbrukskommune. Det er forventet
en vekst i både regionen og kommunen i tiårene
fremover, og dette speiles gjennom Visjonen Råde
2037 – som har disse hovedpunktene:

• En foregangskommune for gode oppvekstforhold
Råde er først og fremst attraktiv som landlig
bokommune, en foregangskommune for gode og
trygge oppvekstforhold i nær kontakt med naturen.
• «Smaken av Råde»
Råde er kjent for mat og matkultur, natur og land
bruk, og dette danner grunnlag for både nærings
utvikling, naturopplevelser og turisme.
• Knutepunkt for kreativ utvikling
Råde utnytter gode forbindelser og nærhet til
bymiljøer og store arbeidsplasser til å utvikle nytt
næringsliv og tjenestetilbud.
• En kommune med stort hjerte
Rådes innbyggere er stolte av sine røtter og historie,
og viser dette gjennom visuelle uttrykk, planer og
arkitektur, samt aktiviteter og arrangementer.
Utviklingen fremover vil skje i hele R
 ådesamfunnet,
og aktive innbyggere, ildsjeler, lokalsamfunn og
næringsliv vil være med å bidra. Målene skal vi
nå sammen!

Lykkelige Råde
Befolkningsundersøkelsen «Oss i
Østfold» fra 2019 kartla hvordan øst
foldinger har det og hvordan de trives
i lokalmiljøet sitt. 400 r ådesokninger
mellom 18–79 år hadde svart, og
responsen var klar: Innbyggerne i
Råde kommune var i 2019 de mest
fornøyde innbyggerne i Østfold – og
landet for øvrig!
• Godt samarbeid og nærhet mellom
politikere, administrasjon og
innbyggere.
• By og bygd utfyller hverandre på en
god måte.
• Kommunen vår har plass til alle.
• God livskvalitet!
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NÅR LIVET
TAR NYE VEIER

RÅDESnekkerverksted
INNREDNING AS

Er vi alltid tilgjengelig på telefon 69 25 11 15

1640 Råde – Tlf. 69 28 42 36
E-post: radeinn@frisurf.no

Våre avdelinger
Moss: Solgaard Skog 4, 1599 Moss
Råde: Mosseveien. 14, 1640 Råde
Son Vestby: Sagaveien 120, 1555 Son
www.bentzengravferd.no

RÅDE INNREDNING AS
Snekkerverksted

Dører
- VinDuer
- BlomsterBrett
- DiV. innreDninger
DØRER
- VINDUER
- DIV. INNREDNINGER

I en kommune er alle avhengig av hverandre for
å kunne løse fremtidens oppgaver. I Råde har vi
et eget innovasjonsteam som er pådrivere for at
kommunen og innbyggerne skal skape et tydelig
fellesskap og bedre samarbeid.
«Vi i Råde» er et verdi- og holdningsarbeid
som skal oppmuntre til en ny måte å tenke på.
Kommunen ønsker å invitere innbyggerne tidlig
inn i våre arbeidsprosesser, og vil ha kontakt
med alle som har gode ideer til samarbeid med
oss. Også innad i kommunen skal det jobbes på
tvers av både fagområder og avdelinger: Det er
oppgaven som skal styre hvem som best kan
bidra til å løse den – og slik kan vi gjøre ting
stadig bedre!
Vårt ønske er at Råde kommune skal være et
innmari fint sted å bo også i fremtiden. Da må
alle bidra!

Fire innsatsområder
Kompetanse
Vi jobber mye med endringskompetanse og
en felles forståelse av innovasjon. Hvis folk
ønsker å gjøre ting på nye måter og ser nye
muligheter, så ligger det mye innovasjon bare i
det. Vi vil også bygge en mer digital hverdag.
Dele, kopiere og skape
SmartKom – Østfold er et samarbeid mellom
kommunene Råde, Våler, Hvaler, Aremark,
Skiptvet, Rakkestad og Marker. Målet er
å jobbe frem et opplæringsprogram som
styrker endringskompetansen blant ledere
og medarbeidere. Kommunene drar nytte av
hverandres kunnskap og erfaringer, og deler
både utfordringer og mulige løsninger
Involvere innbyggere
Vi ønsker at hver enkelt innbygger som
opplever utfordringer i Rådesamfunnet, skal
være med på å utforme løsningene, og også
eie en del av a
 nsvaret. Et slikt samarbeid
handler i stor grad om å snakke sammen – og
lytte til hva folk har å si!
Gevinstrealisering
Nøkkelen ligger i å oppdage at å jobbe på
en annen måte gir suksess. Det er viktig å ha
ekspertkunnskap, men også viktig å k
 unne
snakke på tvers i hele organisasjonen. Vi
håper at det gode budskap vil spre seg når
alle ser de positive g
 evinstene av endringene!

HAR DU IDEER ELLER INNSPILL?
Send disse til viirade@rade.kommune.no
eller legg f orslagene i en konvolutt merket
med ‘Vi i Råde’ i kommunens postkasse.

Har du ikke et A4 hus, ikke velg en A4 garasje!

www.karlshus.no
post@karlshus.no
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Læring for livet
Barn, oppvekst og utdanning er et felt som
kommunen ivrer for, og vi fokuserer på å
være en språkkommune – hele veien fra
barnehagetiden og opp til ungdomskolen.
Kommunen har vedtatt en helhetlig plan for
språk, lesing og skriving, og det avholdes
årlige fagdager for både ledere og ansatte.
Vi vil gi barn og unge de beste forutset
ningene for god læring!
Språkløyper er en strategi i læringsarbeidet
som har vist seg å gi en høyere prioritering av
arbeid med språk, lesing og skriving, bedre
koordinering av arbeidet, og økt bevissthet og
kompetanse blant ansatte.
Lærende nettverk er et samarbeidsprosjekt
som favner både barnehage, småskoletrinn,
mellomtrinn og ungdomsskole. Sammen
skal de ansatte i alle barnehager og skoler
etablere arbeidsformer som bidrar til endring
og videreutvikling av praksis, samtidig som
man deler kunnskap og lærer av hverandre.

RØRLEGGERMESTER OVEN AS
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Sulten på en Big Mac ?
®
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McDonald´s Råde
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Din rørlegger i Råde
Service – Modernisering – Nyanlegg
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Trenger du kranbil?

Ring for pris og informasjon:
Tlf. 95 20 50 11
Åkebergmosen 28, 1640 Råde • post@iversbytransport.no
www.iversbytransport.no

Mosseveien 16, 1640 Råde
Tlf. 69 28 57 25
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Mangfold i aktiviteter
Liker du tennis eller teater, speiding eller sykling,
drill eller dans? Hva med fotball eller friluftsliv,
korps eller korsang? I Råde finnes det et bredt
kultur- og aktivitetstilbud, enten du er barn, ungdom
eller voksen! Båtliv og fiske er en yndet fritids
aktivitet for mange, og du kan også engasjere deg
i velforeninger, besøke gallerier og museum – eller
kanskje lære deg riding eller modellflyvning? I Råde
finnes det garantert noe som passer for deg!

Råde Allaktivitetshus
«Huset» er møtestedet for barn og unge i Råde, og
er kjernen i kommunens fritidsavdeling. Her driftes
det juniorklubb to dager i uka og ungdomsklubb
hver fredag, og man kan også få låne øvingslokaler
for å spille musikk. Huset står også ansvarlige for
ulike turer, arrangement og kommunens ferieklubb,
og her avholdes også Ung Kultur Møtes (UKM) – en
møteplass hvor barn og unge kan delta med alle
slags kulturuttrykk.

Verdt et besøk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bondegården i Råde
Råde Parkfestival
Råde Gårdsfestival
Utkikkstårnet Fugleleiken
og Rørfjell
Råde kirke
Råde forsvarsmuseum
Råde Bygdetun
Saltholmen
Markedsdager
Badeplasser
Skytebane og leirdueskyting
Galleri Gamle Tomb
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Røstad Familiecamping er en familievennlig
campingplass som ligger idyllisk ned mot
Oslofjorden i Råde kommune.
Campingplassen har attraktive turområder og flotte bademuligheter.
Vi har også et bryggeanlegg med mulighet for leie av båtplass.

Røstad 5, 1580 Rygge • Tlf. 911 63 863
info@rostadcamping.no • www.rostadcamping.no

Helse og
velferdsteknologi
I Råde kommune er vi opptatt av å ta godt vare på
alle – både unge og gamle. Gjennom bruk av nyttig
velferdsteknologi bidrar vi til å heve tilbudet til inn
byggerne våre, og gjøre oss mer tilgjengelige.
DigiHelse – trygt og enkelt
Råde kommune er en del av det nasjonale prosjektet
DigiHelse, som er en digital plattform som hjelper
kommunen og innbyggerne våre med å kommunisere
enkelt og sikkert rundt hjemmetjenesten. Tilbudet
gjør at du som mottar tjenester, eller dine pårørende,
enklere kan ta kontakt om det som er viktig for dere,
og samtidig slipper telefonkø. Hvis du mottar helse
tjenester fra oss, vil du gjennom DigiHelse kunne:
-	 Sende og motta meldinger fra helse- og omsorgs
tjenestene i kommunen
-	 Se avtaler om hjemmebesøk
-	 Få varsler om utførte hjemmebesøk på SMS eller
e-post
Med DigiHelse har du god oversikt over hva du
mottar av hjelp, og kan skrive og lese meldinger når
og hvor det passer deg. Slik kan du enklere plan
legge hverdagen din, og gi beskjed når du trenger å
endre eller avbestille avtaler.
Pårørendetelefonen
Det å leve som pårørende eller etterlatt påvirker
en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidslivet.
In
 ovember 2020 ble det etablert en Pårørende
telefon for deg som har krevende omsorgsoppgaver.
Målet er å styrke støtten til deg, og bidra til å fore
bygge slik at du ikke utvikler egne helseplager.
Du treffer oss på tlf. 969 45 433
– onsdager kl. 12–14.

• Graving og transport
• Støttemur og belegningstein
• Gressklipping og feiing
• Vintervedlikehold og trefelling
Vedlikeholdsbehov?
Borettslag • Barnehager • Kommuner
Sarpsborgveien 87, 1640 Råde • E-post: kristian@solberghageanlegg.no
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Natur, fritid og rekreasjon
Råde kan by på flotte turer langs kyststien og mange
fine friluftsopplevelser. Vårt ønske er å tilrettelegge
for rekreasjonsområder som skal være innbydende
for mennesker med ulike forutsetninger – i alle aldre!
Karlshusskogen er et rekreasjonsområde med mye
potensiale. For en kommune med befolkningsvekst
er det viktig å ha nærfriluftsområder av god kvalitet,
og vårt mål er å gjøre området like nord for Karlshus
sentrum mer attraktivt med bedre tilrettelegging.

Opprusting av Amundbukta friområde og badeplass
er et av disse tiltakene. Det blir en HC-tilpasset turvei
langs Vansjø fra Burumbråten til Amundbukta, hvor
man finner både tilrettelagt sandstrand, universelt
utformet baderampe, gapahuk og grillplass.
Ellingstranda har mange flotte kvaliteter som det er
viktig å bevare og videreutvikle, med fine svaberg,
gode solforhold og enkel tilgjengelighet til strand
sonen. En ny badebrygge vil forsterke den gode
kontakten med vannet, også for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Her vil det også bli flere sitte
muligheter, plass for grilling og en ny kiosk.

NY VINTERHAGE?

- vi tilpasser etter ditt ønske
STØYSKJERMING?
- hør med oss!

• Glasstjenester • Vinterhager/hagestuer
• Skyvedører/vinduer • Foldedører
• Rekkverk • Interiørglass

TLF: 976 99 509
WWW.MOSS-ENTREPRENOR.NO

GLASSVERKSTED TLF: 909 63 941
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Ny utvidet lysløype skal på plass, til bruk både
sommer og vinter. Deler av lysløypa blir ganske bratt,
og det vil bli laget hvileplasser for å ta seg en pust i
bakken underveis.
Moltemyra byr på flott barskog og gode solforhold,
men terrenget bærer fortsatt preg av den gamle
BMX-banen. Fremover vil området opparbeides etter
inspirasjon fra dem som bruker områdene til hver
dags, slik at det skapes viktige nærrekreasjonsom
råder for innbyggerne i S
 altnes. Undersøkelser viser
at bålplass, dyreliv, brygge ved vannet, gangstier i
skogen og grønne omgivelser er blant ønskene.

Etableringen av en «Tufte-park» nær ungdomsskolen
i Karlshus skaper en inkluderende sosial arena like
mye som en treningspark. Den utendørs trenings
parken brukes til egenvekttrening, og plasseres slik
at den kan benyttes av både ungdomsskolen, idretts
lagene og andre som trener i Karlshusskogen.
Stolpejakt er en ny populær aktivitet i Råde, og startet
opp for første gang i mars 2021. Du kan nå finne 50
stolper med ulik vanskelighetsgrad i Råde-landskapet,
og du velger selv hvor mange stolper du skal finne.
Stolpene kan registreres elektronisk med app, via vår
nettportal eller manuelt ved å fylle inn direkte på kartet.

Din lokale leverandør av betong

Råde – Tlf. 69 28 15 60

Vil din bedrift ha besøk av ordfører,
varaordfører eller kommunedirektør?
Ta kontakt med oss!
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Dekk
Felg
Dekkhotell
Tlf. 69 28 05 62
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Sysselsetting i privat sektor
Det finnes mange private jobber i Råde, og vi er den sjuende beste
kommunen i landet på dette området. Råde har en unik beliggenhet midt
mellom tre byer, og får mange henvendelser fra nye bedrifter. Vi ønsker å
forvalte dette på en god måte og være positive til nyetableringer.
Siden Åkebergmosen næringsområde allerede er fylt helt opp, planlegger
kommunen nå for en betydelig utvidelse som skal kunne dekke areal
behovet de kommende 10–15 årene. Det er viktig for oss å ha nærhet til
næringslivet, og ordfører, varaordfører eller kommunedirektør avholder
ukentlige bedriftsbesøk for å vite mer om hva som foregår i næringslivet.
Slik lærer vi mer om hvor skoen trykker og hva bedriftenes utfordringer er!

LEDENDE INNEN BETONGARBEID I ØSTFOLD
www.betongogmur.no
Åkerbergmosen, 1640 Råde • E-post: post@betongogmur.no • Tlf. 69 32 79 47
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Er vi din nye revisor?
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.
Du finner oss i Mosseveien 60 i Råde.
Bjørge, Fagerhøi & Theodorsen Revisjon AS
(tidligere John-Edvard Haugesten AS)
Lang erfaring, fra de fleste bransjer

Tlf. 69 28 20 20/91 38 67 30 • tove@ost-revisjon.com (daglig leder)
www.ost-revisjon.com

Råde
– et frodig matfat
Råde er kjent for mat og matkultur,
natur og landbruk. Vi har befestet vår
posisjon som et utstillingsvindu for
Østfolds matkultur, og har en sterk
merkevare – «Smaken av Råde».
I kommunen vår tar vi både sjø og land
i bruk for å skape attraksjoner og gode
opplevelser for innbyggere og gjester,
og vi har både nettverk, utdannings
tilbud og kompetanse som støtter og
forsterker denne utviklingen. Råde er
faktisk en av landets fremste k
 ommuner
på utvikling av næringsliv basert på
landbruk og mat!
Bøndene i Råde ønsker at flest mulig
skal velge og smake på lokalprodusert
mat, enten det er via gårdsbesøk, i
butikk, på festivaler eller på Bondens
Marked. Det finnes utsøkte råvarer fra
bønder i Råde og omegn å få på mange
ulike arenaer – finn den som passer
best for deg!

DEKKLØSNINGER
FOR ALLE TYPER KJØRETØY
Produksjon og dekkservice for lastebildekk.
Dekkhotell og dekkservice for vare- og personbildekk.

Råde Lastebildekk: Sarpsborgveien 121, 1640 Råde • Tlf. 69 28 15 24
Råde Vare- og Personbildekk: Mosseveien 60, 1640 Råde • Tlf. 69 28 15 95

www.gummiservice.no
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Politikk i Råde
Ordfører René Rafshol
Varaordfører Erling Ek Iversen
Råde kommunestyre har representanter
fra disse partiene:
Høyre (H)
Frederikke Stensrød, Gruppeleder
Senterpartiet (Sp)
Gry Mossikhuset, Gruppeleder
Kristelig folkeparti (KrF)
Jan Helge Aker, Gruppeleder
Fremskrittspartiet (Frp)
Kent Wigardt, Gruppeleder
Arbeiderpartiet (Ap)
Kristoffer Vindenes, Gruppeleder
Miljøpartiet de grønne (MDG)
Madelen R. Ueland, Gruppeleder

Ønsker du å ta kontakt med utvalgseller gruppeledere?
Finn telefonnummer og e-post under politikk
på kommunens hjemmesider!

Saltnes Syd AS. Attraktivt boligområde
med nærhet til forretninger, skole og
rekreasjonsområdet.
Kort vei til Råde stasjon og togpendling
til Oslo. Småhusbebyggelse i Saltnes
Syd med planlagt oppstart i løpet av
2021.

Helse-, oppvekst- og velferdsutvalget
Utvalgsleder: Ole-Jonny Martinsen (H)
Helse-, oppvekst- velferdsutvalget
behandler prinsipielle saker innenfor
følgende ansvarsområder:
• Kommunens helse-, omsorg- og velferdstjenester
• Kommunens oppvekst- og kulturtjenester
• Trafikksikkerhet
• Miljørettet helsevern
• Folkehelse
• Integrering og mangfold
• Samarbeid med frivillige lag og foreninger
• Voksenopplæring
Samfunnsutvalget
Utvalgsleder: Katrine Langgård (Sp)
Samfunnsutvalget behandler prinsipielle
saker innenfor følgende ansvarsområder:
• Plan, bygg og teknikk
• VVA-tjenester (vei, vann og avløp)
• Natur og miljøvern
• Klima og energi
• Fisk og vilt
• Kommunale bygg
• Kommunale skoger
• Brann- og feievesen
• Renovasjon og renhold
• Landbruk
• Vannområdene Morsa, Oslofjorden
og Glomma sør for Øyer

Saltnes Syd AS
Ta kontakt for mer informajson.
Robert Grønli - tlf. 917 24 098
E-post: robeg@online.no
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Vi er et byggefirma på 4 mann som holder til i Råde kommune.
Vi utfører alt innen nybygg, tilbygg, takarbeider, ombygging og restaurering av boliger,
hytter, driftsbygninger mm.
Firmaet er en videreføring av tidligere Byggmester Kjell A. Nielsen & Co som ble etablert i 1982
hvor da alle mann tidligere har vært ansatt.
Vi har dermed lang erfaring og er godt kjent i Råde og omegn.
Vi tar g jerne på oss totalentrepriser og har gode og stabile samarbeidspartnere.
Vi kan også være behjelpelige med byggesøknader.
Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende befaring/pristilbud.

Daniel Nielsen - daglig leder, tlf. 958 43 254 • Kjell A. Nielsen - styreleder, tlf. 901 18 324
Andersrød, Røtneveien 2, 1643 Råde

· Concept: JS Media Tools A/S · 111487 · www.jsnorge.no

RÅDHUSET
Skråtorpveien 2A
1640 Råde

SENTRALBORDET RÅDE
Man–fre: 08.00–15.00
Telefon: 69 29 50 00

www.rade.kommune.no

