Velkommen til Våler!

Velkommen til Våler
Våler kommune ligger lengst nord i distriktet Solør,
og kalles derfor ofte Våler i Solør. Nær 90% av
kommunens samlede areal er dekket av skog, og
gjør oss til en av landets store skogkommuner.
De store skogene og frodige jordbruksarealer
gjør jord- og skogbruk til viktige næringsveier for
innbyggerne våre.
Glomma renner gjennom Våler, og gir området
særpreg med fosser, stryk og fine badeplasser. Det
er mange flotte fjelltopper å nyte utsikten fra, og
du har mulighet for et bredt utvalg av aktiviteter,
enten du foretrekker sykkel, ski eller det rike jaktog fiskelivet.
I Våler engasjerer innbyggerne seg på kulturog næringsfronten. Kommunen har flere store
og mellomstore produksjonsbedrifter, og flere
er knyttet til trebearbeidende industri. I Våler
finner man blant annet Nord-Europas største
sponplatefabrikk og Norges største sagbruk. Våler
har også ambisjon om å bli Nordens beste trafikkog motorkommune. Vi videreutvikler det betydelige
kompetansemiljøet innen trafikk, transport og
motor, med Vålerbanen som den mest kjente.
Hos oss finnes det noe for enhver
– velkommen til oss!

Våler kommune
Våler i Solør – Hedmark fylke
25 minutter fra Elverum
Ca 3750 innbyggere (2017)
Ca 15 mil nord for Oslo
Ca 1,5 time i bil fra Oslo lufthavn,
Gardermoen

Ung i Våler
I kommunen vår finnes det gode muligheter for å skape et
godt liv – og her får du det beste fra både by og land!
For deg som er ung og som søker stedet du skal slå
deg ned, kan Våler tilby deg «full pakke». Her finnes det
utdanningsmuligheter og fremtidig jobb, et rikt friluftsliv, varme
mennesker og masse aktiviteter å engasjere seg i. Og mer kan
man vel ikke ønske seg?

Solør videregående skole

Vokser du opp i Våler kan du gå på videregående skole uten å
måtte reise ut. Solør Videregående Skole har avdelinger både i
Våler og på Flisa. Det er også kort vei til tilbudene i Elverum.

”GÆRGO MAT”
Hengerutleie • Propan • Selvvask
Jakt- og fiskekort

Din stasjon

Braskereidfoss

Tlf. 46 97 21 70

Et levende næringsliv
Næringsaktiviteten i Våler er i stor utvikling,
og vi har et aktivt og variert næringsliv med
mange dyktige aktører innen både industri,
skogdrift, jordbruk, transport, reiseliv,
tjenesteytende virksomhet og varehandel.
Mange næringsdrivende og bedrifter har
investert betydelige beløp for å gjøre Våler til
den attraktive industri- og næringskommunen
vi er i dag.
Vekst og utvikling er et viktig satsingsområde for
kommunen. Våler har et allsidig næringsliv og
erfaringene viser at det er gode muligheter for
videre vekst.
Henning Nyberg er seriegrunder og sier: «Vi synes
det er helt supert å ha virksomhet her i kommunen.
Vi startet bedrift i Oslo og flyttet virksomheten
til Nordaberget i Våler. Her har vi hatt stabil
arbeidskraft og dyktige medarbeidere, og lokalene
er også bedre og billigere enn i Oslo. Nå utvikler vi
nye businesskonsepter, og ser veldig positivt på å
ha ny virksomhet her i Våler.»

For mer informasjon om
eksisterende næringsliv, skogog jordbruk i Våler og muligheter
for etablering:
Anne Kristine Rossebø,
landbrukssjef
Telefon: 62 42 43 02/ 476 30 073
akr@vis.kommune.no
Arild Lande, næringssjef
Telefon 90133674
Arild.lande@vis.kommune.no

Full aktivitet og kulturelt mangfold
Uansett alder, finnes det spennende aktiviteter og fritidstilbud for deg her i Våler. Vi har
flotte omgivelser, møteplasser og aktiviteter – og både kommune, lag, foreninger og
frivillige bidrar til at alle skal ha noe å henge fingrene i!
Store og små kulturarrangementer bidrar til
trivsel for innbyggerne våre året gjennom, enten
det er festivaler, konserter, teater, aktiviteter
på grendehusene, arrangementer i de flotte
kirkebyggene våre, loppemarkeder eller jule
messer.
Både sommer, høst, vinter og vår kan du delta på
ulike fritidstilbud og aktiviteter: fotball, håndball,
ski, sjakk, kajakk, motorsport, jakt og fiske,
pistolskyting, foto, mikrofly og mye mer. Det er
også mange tilbud til alle aldersgrupper innenfor
ulike intresseorganisasjoner og velforeninger.

Badeplasser, som rivieraen midt i Våler sentrum
og strendene ved Søråssjøen og Halsjøen, er
barnevennlige og flotte steder for både aktivitet
og rekreasjon. Du kan også ta en sykkeltur i
variert terreng, eller hva med en topptur? Blåenga
er vårt høyeste punkt på 633 moh, med flott utsikt
over mystiske og vakre Finnskogen.

Vinterfest

Våler er også kjent for sitt motorsportmiljø, og
Vålerbanen (NAF Trafikksenter AS), kan by på
gokart, ATV og cross-kjøring.

Padlekurs

VÅLERBANEN HOTELL
Et ott sted for konferanser!
22 rom og 36 sengeplasser.

Bestill ditt kon rmasjonsselskap
og andre familiesammenkomster
hos oss...
Kontakt oss for reservasjon:
tlf. 901 79 466

Vålerbanen kafé
og restaurant

Åpningstider fra og med 4. mai:
Mandag–fredag ....07.15–16.00
Lørdag .....................08.30–19.00
Søndag ................... 12.00–19.00
Til tider utvidet åpningstid,
se våre hjemmesider.
Stengt i juli.
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Fre
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Hundeklubben

Et godt sted å
vokse opp
Det er viktig å sørge for gode og trygge vilkår for
barns oppvekst. I Våler har alle barnehager og
skoler et felles mål om gi de minste innbyggerne i
kommunen det best mulige utgangspunktet!
I Våler har vi en barneskole og en ungdomsskole,
som legger til rette for lærerike og aktive dager
for dem som vokser opp i kommunen. På Vålbyen
skole går det ca. 220 elever, og Våler ungdomsskole
har ca 120 elever. En ny 1-10-trinnsskole og
et tilhørende aktivitetshus med idrettshall,
svømmebasseng m.m. er under planlegging. I Våler
finner du også Solør videregående skole, som har
elever fra hele distriktet
For de minste finnes det fire barnehager i
kommunen – to kommunale og to private.
Kommunen har full barnehagedekning.

35 Lettstelte leiligheter med sentral beliggenhet i Våler.
Våler bo- og servicesenter er en selveiende stiftelse som har som
formål å oppføre og drive omsorgsboliger, kollektivboliger m.m. for eldre i
Våler kommune.
Utøver sitt formål som et ledd i samfunnets bestrebelser på å hjelpe eldre
mennesker til å klare seg selv best mulig og lengst mulig.
Våler kommune tildeler leilighetene etter søknad.
Vålertunet 37, 2436 Våler I Solør • Tlf. 908 24 512 • www.vaaler-he.kommune.no

Vålertunet

Sammen om et
varmere Våler
Våler kommune har mange lag og foreninger
som gjør en stor innsats i lokalmiljøet.
Frivilligheten skaper mangfold, den utfordrer
og gjør en forskjell i menneskers liv. Vi vil
takke alle som står på med frivillig arbeid til
stor glede og støtte for lokalsamfunnet!
I Våler har vi 75 registrerte lag og
foreninger; idrettslag, velforeninger, ulike
interesseorganisasjoner, jakt og fiskeforeninger,
kor, ungdomslag, motorsport, fotoklubb, skytterlag
– og så mye mer! Det gir glede å være engasjert,
og det skaper tillit mellom mennesker. Innsatsen
de frivillige gjør, har betydning for enkeltmennesker,
men også for samfunnet.
Vi har etablert Frivilligsentral
og samarbeid med frivillig
heten og kommunen ønsker vi
å skape flere møteplasser og
synlig markedsføring av tilbud og
aktiviteter. Målet er å engasjere
befolkningen til både å yte som
frivillig, men også nyte av de ulike
aktivitetene og arrangementene.
Vil du vite mer om alle tilbudene
og aktivitetene som frivilligheten
skaper, ta kontakt med
kulturkontoret.

TK Økonomitrimming AS
Reparasjon og service av alle bilmerker
EU-kontroll • Glass-skade • Diagnose
Tlf. 62 42 36 05 • E-post marius@tktrimming.no
www.tktrimming.no

AS TRYGVE MYRER
RØRLEGGERFORRETNING
Varme og sanitær, nyanlegg og reparasjoner

Din VVS-fagmann

2436 Våler
Tlf. 62 42 01 44

Gravberget Gård –en opplevelse på Finnskogen
Gravberget Gård er et lite gårdshotell på Finnskogen
som i flotte og rolige omgivelser kan tilby fasiliteter
til kurs/konferanse, overnatting, selskaper, bryllup
og firma event. Gården har 36 senger fordelt på
15 rom. Vi har to konferansesaler. Vi har også eget
gårdsmuseum, badstue, badestamp og ljørkoie.
Ta kontakt og vi kan skreddersy et opplegg for deg på. Vi treffes på tlf. 480 89 907
Følg oss på Facebook eller besøk vår hjemmeside: www.gravbergetgaard.no

Tlf. 916 21 110
Sundvegen 9, 2436 Våler

Servicetorget

Kontakt oss!

Vårt mål er fornøyde innbyggere, og kommunens servicetorg
er der for å sikre bedre service, raskere saksbehandling og for
å bringe kommunens tjenester nærmere brukerne. Vi svarer
deg på det du lurer på, eller hjelper deg videre til rett instans.

Våler kommune
Vålgutua 251
2436 Våler i Solør

Våler kommune, Sentralgården, har åpent på hverdager
fra kl. 08.00-15.30.

telefon: 62 42 40 00
postmottak@vaaler-he.kommune.no
www.vaaler-he.kommune.no
facebook.com/vaaleris

Solør videregående skole er lokalisert på Flisa, Sønsterud og Braskereidfoss i Våler. Studietilbudet er
mangfoldig, og tilbyr 7 utdanningsprogram. Skolen har både lands- og fylkeslinjer.
Utdanningsprogram:
Studiespesialisering • Bygg- og anleggsteknikk • Elektrofag • Helse- og oppvekstfag
Naturbruk • Service og samferdsel • Teknikk og industriell produksjon

Sundmoen 25, 2270 Flisa • Tlf. 62 95 53 10
www. soloer.vgs.no
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