Tolga kommune
– kommune med tæl

TOLGA – MIDT I
FJELLREGIONEN
Med storslagen natur og nasjonalpark utenfor stuedøra,
kulturlandskap i verdensklasse, et mangfoldig næringsliv og
et aktivt og levende lokalsamfunn med trygge oppvekstvillkår,
er fjellkommunen Tolga et bosted med mye å by på!
Sentral plassering
Tolga kommune ligger sentralt plassert, midt mellom region
sentrene Tynset og Røros ved FV 30 i Nord-Østerdalen. Røros
banen går også gjennom kommunen. De rundt 1650 inn
byggerne er fordelt på bygdene Vingelen, Hodalen, Øversjødalen
og kommunesenteret Tolga.
Mangfoldig næringsliv
Kommunen har et variert næringsliv. Vi er store på landbruk
– spesielt økologisk. Vi har også osteprodusenter, opplevelses
turisme, bygdeturisme, kultur, offentlig virksomhet, butikkvirk
somhet, landbruksverksted og andre tradisjonelle næringer.
Den største bedriften i kommunen er Staur Foods. For de som
ønsker å etablere seg er kommunen behjelpelig med råd.
Mange velger også å bo i Tolga og jobbe i nabokommunene.

Bli kjent: www.fjellregionen.no

Vi er en del av verdensarven
Tolga kommune er en del av Verdensarven Røros Bergstad og
Cirkumferensen, og har mange vel bevarte kulturminner og et
vakkert kulturlandskap. Blant annet er Fjellbygda Vingelen
regnet som en av Norges best bevarte bygder.
Unik nasjonalpark
Vingelen har status som nasjonalparksenter, og er
den naturlige innfallsporten til Forollhogna nasjon
alpark, som delvis ligger i kommunen. Forollhogna
er et unikt og rikt fjellområde med Norges mest
produktive villreinstamme, omkranset av frodige
seterdaler med aktivt seterliv. Spor etter mange
kulturminner viser at fjellet har vært brukt av
menneskene i dalførene helt tilbake til steinalderen.

EN GOD OG TRYGG
OPPVEKST!
Kultur for læring
Tolga kommune har gode barnehager og
skoler med en sterk kultur for læring. Dette
gir seg utslag i gode resultater i skolen.
Faktisk er innbyggerne i Tolga blant de med
det høyeste utdanningsnivået i Norge!
Vi har full barnehagedekning, og kommunen
har to grunnskoler. I sentrum ligger Tolga
skole, for elever fra 1. til 10. trinn. Skolen har
et allsidig uteområde med blant annet ball
binge, hoppbakke, slengetau, kunstgressbane
og skiløype.
I bygda Vingelen som ligger en mil fra
sentrum, er skolen for elever fra 1. – 7. trinn.
Kulturskolen vår er svært populær. Dette er kommunens
kulturelle ressurssenter! Her står elevenes opplevelse, utfold
else, mestring og utvikling i sentrum. Kulturskolen arbeider
svært tett med barnehage, grunnskole og frivillig kulturliv for
å gi våre barn og unge et helhetlig oppveksttilbud. Her finner
du et bredt tilbud som favner mange, lar talenter utvikle seg og
enere løftes fram.
En aktiv fritid
Tolga byr på et godt utvalg av aktiviteter innen idrett, kultur, fri
luftsliv, jakt og fiske. Vinteridretter som langrenn, skiskyting og
hopp står sterkt i kommunen. Dessuten har vi et nytt hopp- og
skilekeanlegg i Tolga sentrum til stor glede for mange. Vi har
et godt skiløypenett om vinteren, og turstier om sommeren.
Fiske- og jaktmulighetene er mange, og Glåma renner gjenn
om kommunen.
Vi er også stolte av å ha en levende dugnadsånd. Dessuten har
vi fokus på folkehelse, som er med å danne det gode livet her.
Kulturbygd
Tolga har et rikt kulturliv med mange ulike lag og foreninger,
et populært bibliotek, fritidsklubb og Dølmotunet bygde
museum, en levende museumsgård midt i Tolga sentrum.
Folkemusikkmiljøet er sterkt i Tolga. Kanskje ikke så rart siden
vi har fostret mange anerkjente utøvere. En av disse er Egil
Storbekken, mest kjent for musikken han skrev og fremførte
på tussefløyte. Også sanger, musiker, arrangør og komponist
Tone Hulbækmo er oppvokst og bosatt i kommunen.

DER GRASET GROR
SAKTE, BLIR MJØLKA
EKSTRA GOD

Hver sommer arrangeres Olsok-uka. Flere tusen samler seg
da til en innholdsrik uke med mer enn 40 kulturbegivenheter,
store som små, på plakaten,.
Kommunen vår er også rik på kulturminner.
Her kan du bygge og bo
I Tolga kan du velge mellom gamle
hus, eget byggeprosjekt og moderne
leiligheter.
Prosjekter med tilsammen 18 nye
leiligheter i Tolga sentrum er igang
satt høsten 2015. I Tolga finnes det
boligtomter både i regulerte områder
og frittliggende enkelttomter. Mer
informasjon om dette finner du på
kommunens hjemmeside.

I økologisk gårdsdrift får gress og urter høyt
næringsinnhold og blir til smaksrikt, saftig fôr til kua.
Mjølka behandles skånsomt helt frem til ferdig produkt.
Det gir ekstra smakfull mjølk med høy kvalitet.
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Tolga kommune

Kommunehuset
2540 Tolga • Telefon: 62 49 65 00
www.tolga.kommune.no
Finn oss på Facebook!

ALT INNEN RØRLEGGING

Nyanlegg - Service og reparasjoner
Bygging av vann- og avløpsanlegg

EGG AS
RØR OG ANL
2540 Tolga • Tlf. 99 49 62 66 • sj-bakk@online.no

Når du trenger

ELEKTRIKER

Våre elektrikere har bred kompetanse og dekker alle
tjenester du har behov for i en privat installasjon.
Vi utfører alt fra å montere stikkontakter, datapunkt og
skifte sikringsskap, til å installere energieffektive og
avanserte styringssystemer for styring av lys og varme.

Tlf: 62 48 23 00
www.eltron.no
firmapost@eltron.no

V å r ko m p e t a n s e – d i n s i k ke r h e t
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