
VELKOMMEN TIL OSS!
Elverumregionen er midt 
i alt, med kort vei til det 
meste.

Elverumregionen ligger midt i 
hjertet av tidligere Hedmark fylke 
som nå er en del av Innlandet. Et 
knutepunkt i Sør-Østerdal. 

Du har rom for vekst med mange 
ulike arbeidsplasser, varierte kul-
turarrangementer og et lokkende 
friluftsliv.  

Hos oss finner du alt du trenger 
av butikker, kafeer og spisested-
er, samtidig som du har skiløyper, 
alpinbakker, skogen og flere 
badeperler rett i nærheten. 

Det er stort nok til å være spen-
nende, men lite nok til å føles 
kjent og trygt.

Kaféliv og shopping i sentrum er 
rammet inn av skog med uende-
lige turmuligheter, og Glomma 
bukter seg igjennom landskapet.  
Du kan nyte luksusen det er å 
bo rimelig, ha mer tid og trygge 
rammer rundt deg. 

Her har du råd til drømmehuset.
Med alt i nærheten og ingen køer 
og kaos, sparer du masse tid i 
hverdagen. Verdifull tid som du 
heller kan bruke på familien og 
deg selv. 

Les mer 
om hvordan 
det er å bo 

hos oss



Når ungene er små er det ikke 
mange timene man har sammen 
som familie i hverdagen.

Med korte avstander til butikk, 
jobb og kultur- og idrettsaktivi-
teter blir det mer tid til familien. 
Og ikke minst er det trygt og 
godt, og alt ligger til rette for at 
barn og voksne skal trives.

Du får mer hus for pengene.  
Stor hage, god plass og samtidig 
lavere utgifter til bolig.  Vil du bo 
i leilighet i sentrum, enebolig, 
rekkehus eller ha et lite gårds-
bruk på landet? Drømmeboligen 
er her, eller du kan bygge den.

LETTVINT, 
EFFEKTIVT 

OG MER FOR 
PENGENE! 

Tenk deg å slippe unna med 
bare én bil, å kunne sykle til 
jobben om sommeren og 
bruke spark om vinteren.

Vi bygger Norges kanskje grøn-
neste bydel i Elverum. Ydalir. 

Her kan du bo side om side og 
sammen. Sosiale felleskap, dele-
løsninger og miljø går hånd i 
hånd. En ny skole og barnehage 
står klare i hjertet av bydelen. 

Les mer på ydalirbydel.no

Det 
handler om 
å gjøre livet 

enkelt!

Bla om!
Vi har mer på 

lager

https://ydalirbydel.no


Mulighetene er mange ved Høg-
skolen i Innlandet. På studiest-
edet i Elverum er hovedfokuset 
folkehelse, og dette er stedet for 
deg som vil studere eller arbei-
de innen helse- og idrettsfag på 
høgskolenivå.

På Rena finner du Handelshøg-
skolen Innlandet med aner-
kjente studier på høyt akade-
misk nivå. Her kan du studere 
markedsføring, ledelse, økonomi 
og mye annet. 

 

Jobbmuligheter 

Arbeid er viktig når man skal 
flytte til et nytt sted. Det finnes 
mange spennende og varierte 
arbeidsplasser.

Vi ligger i et befolkningssentrum 
hvor mer enn 200 000 person-
er har samme bo- og arbeids-
markedsregion. Sammen med de 
gode kommunikasjonsmulighe-
tene er dette en av grunnene til 
at vi er et betydelig handelssted, 
og til at arbeidsmarkedet er stort 
med utgangspunkt i Elverum som 
bosted.

Høgskolen i Innlandet har avde-
linger i Elverum og på Rena, noe 
som betyr jobber innen flere 
ulike fagfelt. Vi har en av de 
største videregående skolene 
i Innlandet med stor bredde i 
linjevalg. 

Sykehuset Innlandet i Elverum er 
en av regionens store og spen-
nende arbeidsgivere, med mange 
karrieremuligheter. Så kommer 
handelsnæringen, skogbruket, 
industriarbeidsplasser, far-
masøytisk industri, reiselivet og 
mye, mye mer.

Se alle utlyste stillinger hos NAV: 
arbeidsplassen.nav.no
Ta en titt da vel. Kan hende du 
blir overrasket over hva vi har å 
tilby.

Vi er opptatt av at du skal få 
muligheten til lykkes, og at vi 
skal bidra til å skape rom for 
vekst og kraft til å skape. 

Vil du starte for deg selv, kan vi 
hjelpe deg i gang. Ta kontakt for 
å se hva vi kan få til sammen. Vi 
er i vekst, og har du en god idé, 
er det gode sjanser for å lykkes 
hos oss.

JOBB OG 
UTDANNING

I Elverumregionen kan du 
utdanne deg til alt fra lærer, 
tannpleier eller sykepleier, til 
siviløkonom eller musikk-
produsent

Urbant nok!
Se neste

side!



BY I SKOGEN 
- URBANT NOK

Shopping, kultur eller 
fisketur?  Det velger du. 
Her finnes noe for alle.

Naturopplevelsene ligger og 
venter, samtidig er det urbant 
nok. Sentrum med butikker er 
omkranset av skog med turstier 
til trening, fritid og rekreasjon.

Her finnes alt fra McDonald’s og 
Burger King til eksklusive spise-
steder, restauranter og koselige 
kaféer. 

Start lørdagen med en kaffe 
macchiato i sentrum, legg inn en 
skitur i oppkjørte løyper med 
appelsin i sekken, ta en tur 
innom butikken på vei hjem og 
ha middagen på bordet før 
klokken 16.

Vi utfordrer 
dørstokkmila 

på neste 
side



NATUR I ALLE HIMMELRETNINGER 
- JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV

Det er ikke uten grunn at vi 
kalles for byen i skogen.

Glomma renner gjennom byen 
som er omkranset av skog. Det 
er ingen overdrivelse at de aller 
fleste i Elverum har under fem 
minutter til fots før de finner fin 
skogsti, eller skiløype om vinter-
en. 

Det er natur i alle himmel-
retninger. Du kan løpe, jogge, gå, 
sykle, gå på ski og stå på skøyter, 
plukke sopp, ake, padle kano, 
bade eller klatre i trærne - det 
står ikke på plassen! 

Du finner fart og spenning eller 
ro og hvilepuls. Det er mange 
naturlige perler med syden-

lignende strender på Løken-
stranda langs Glommas bredde 
og sandstrendene langs Osen-
sjøen. De er rene sydhavsperler 
sommerstid.

På Rena har du Digeråsen, og 
i Osen ligger Furutangen ski- 
senter. Trysilfjellet ligger cirka 
én time fra Elverum, og er 
Norges største skisted. 

Folk kommer langveisfra for å 
oppleve de unike jaktområdene 
i Østerdalen. Renaelva er en av 
Norges beste sportsfiskeelver, 
og Glomma byr på fiske, båtliv 
og bading.

Har 
du barn?

Vi har plass!



BARNEHAGE 
OG SKOLE

Vi har gode barneskoler, 
og full barnehagedekning.

Her kan du bo så nært skolen at 
ungene trygt kan sykle eller gå 
selv. Skolene og barnehagene 
har mye uteplass å boltre seg på, 
og er ofte på tur i nærområdet. 

I Elverum finnes det ni grunn-
skoler, ungdomsskole og én vide-
regående skole, samt 
kulturskole. 

På Elverum videregående skole 
finnes et bredt utvalg med 
toppidrett, yrkesfag og studie-
spesialisering. I tillegg har skolen 
International Baccalaureate linje 
som er internasjonal med under-
visning på engelsk. 

Det er bygd ny skole og barne-
hage som stod ferdig i 2019 i 
Ydalir bydel. Skolen er bygget 
i heltre som sikrer bedre helse 
og inneklima for store og små.  
Det er lagt vekt på at skolen, 
barnehagen og uteområdene er 
uformet slik at det vekker krea-
tivitet og undring hos barna som 
bruker området.

Idrett og 
kultur sier du?

Bla videre!



IDRETT KULTUR

Elverumregionen er så å si 
synonymt med et godt idrettsliv.  
Håndball, fotball, ski og turn står 
sterkt.  Enten man vil satse skik-
kelig eller være med for helsens 
skyld, her har du tilbudet.  

Svømming, skihopp, sykkel, 
frisbeegolf, bueskyting, friidrett, 
speiding, fallskjermhopping, seil-

Vi ønsker at du skal fylle hver-
dagen din med gode opplevelser, 
gode minner og gode historier. 
De finner du her hos oss. 

Elverum byr på et variert 
kulturliv; gode konserter, teater, 
filmer som underholder, rører, 
forarger deg, provoserer deg eller 
gir deg kunnskap og en flukt fra 
hverdagen. 

Vi har flere koselige kafeer og 
restauranter i sentrum, og mu-
seene Glomdalsmuseet og Skog-
museet som ligger midt i hjerte i 
Elverum.

Her har du Smaksfestivalen, 
Elvebris, Movies on War, Grund-
setmart’n, Jakt- og fiskedagene, 
teater og kino. Festspillene i 
Elverum strekker seg fra klassisk 
til jazz til rock og pop.

Det er kulturtilbud for store og 
små.  Du kan delta selv, eller nyte 
fra tilskuerplass.

flyklubb eller dans? Eller kansk-
je orientering, kampsport eller 
yoga er det som frister? Det er 
bare å velge!

Hvis du trives best på tribunen 
kan du heie på Norges beste 
håndballag, Elverum, eller 
du kan kose deg med en fot-
ballkamp.

Ferdig 
pakka 

allerede!?

En 
sunn sjel 
i et sunt 
legeme

Man kan ikke 
bare jobbe, 
man må kose 
seg litt også.



VELKOMMEN 
TIL OSS 

Hvis du er fra området, kjenner 
du sikkert folk du er glad i her. 
Det er viktig når man kanskje 
skal flytte med seg familien og 
slå seg ned for en stund.

Du som ikke har tilknytning til 
Åmot, Elverum og Østerdalen fra 
før: Østerdølen er blid, trygg og 
solid, men også nær nok hoved-
staden til at vi tar inn nye impul-
ser. 

Med innflyttere fra hele Norge er 
Elverumregionen et spennende 
sted der alle føler seg hjemme. 

Vi er mye mer enn Forsvaret, men 
Forsvaret er likevel tydelig i sam-
funnet vårt.

Som forsvarsfamilie i Elverum-
regionen blir du tatt godt imot. 
Du vil føle på samhold og 
forståelse for situasjonen dere 
er i.

For barna gir det trygghet at 
andre mammaer og pappaer 
også går i uniform, og at det 
er vanlig at én av foreldrene er 
borte over lengre perioder.

Forsvaret har stor betydning for- 
og er en viktig del av regionen. 
Vi er stolte av å være en forsvars-
kommune. 

Hos oss blir du satt stor pris på.

Er du 
av typen som 

er glad i fakta - 
bla om

Det er selvsagt enda flere 
gode grunner til å bo i 
Elverumregionen. 



• 60°52’54.2”N 11°33’45.7”E 

• Beliggenhet: 190 moh  

• Innbyggertall: 21 376 

• Antall arbeidsplasser:  
over 10 000   

• Severdigheter: Norsk Skogmuseum,  
Glomdalsmuseet, Christiansfjeld 
festning, Elverum Folkehøgskole, 
Midtskogen i Elverum og unik etter-
krigsbebyggelse i sentrum.  

• Arrangementer: Festspillene i  
Elverum, Elverumsdagene,  
Grundsetmartn, De nordiske  
jakt-og fiskedager, Movies on War, 
Smaksfestivalen og mye mer…  

• Bystatus: siden 1996  

• Elverum er den fjerde største by i 
Innlandet  

• Ydalir er den nye grønne bydelen 
i Elverum. I Ydalir er det ny skole, 
barnehage og det bygges 800-1000 
boenheter.  

• Hovednæringer: Elverum har et bredt 
og sammensatt næringsliv.  
De næringsområdene som har flest 
sysselsatte er helse og sosial- 
tjenester, varehandel og offentlig 
administrasjon, forsvar og sosial-
forsikring.

Vi er byen med historisk sus. Glomma flyter stille 
igjennom byen som var arena for kong Haakons 
nei til nazistenes krav under andre verdenskrig. 
Kongens videre flukt førte til bombing av byens 
sentrumsområder, som i dag er preget av en 
gjennomført etterkrigsarkitektur.

FAKTA OM 
ELVERUM Så 

hva sier du?
Blir vi naboer 

snart?

elverumvekst.no
elverum.kommune.no

https://www.elverumvekst.no
https://www.elverum.kommune.no

