1

Innholdsfortegnelse
Velkommen
Barn og unge
Helse
Helsehus for hele befolkningen
Kultur og fritid
Bygg og bo
Skogbruk og jordbruk
Miljø
Vei, vann og avløp
Politikk
Visjon og verdier
Næringsliv

side 3
side 4
side 6
side 8
side 9
side 10
side 12
side 14
side 16
side 18
side 19
side 20

www.facebook.com/ahkommune
Aurskog-Høland kommune
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen
Åpningstider: 09.00–15.00

2

Tlf.: 63 85 25 00
Faks: 63 85 25 12
postmottak@ahk.no
www.ahk.no

@AHKommune
www.instagram.com/ahkommune

Fakta om Aurskog-Høland
Antall innbyggere pr. 01.10.2014: 15 691
Landareal:
894,66 km2
Ferskvannareal:
66,97 km2
Kommunen har åtte tettsteder: Bjørkelangen, Løken, Hemnes, Fosser,
Momoen, Setskog, Aurskog og Lierfoss. Bjørkelangen er kommunesenteret, hvor rådhuset også ligger.
Det er full barnehagedekning i Aurskog-Høland kommune. Vi har sju
kommunale og ni private barnehager fordelt rundt i kommunen. Tre av
barnehagene er “åpen barnehage”.
Det er sju grunnskoler i kommunen, tre av disse er 1–10-skoler, og alle
har tilbud om SFO. Det finnes også to videregående skoler. Begge
ligger på Bjørkelangen.
Kommunen har tre sykehjem med tilhørende hjemmetjenestetilbud. To
steder i kommunen finnes boveiledertjenester for funksjonshemmede.
Det finnes også egen bolig for yngre funksjonshemmede og en
institusjon innenfor psykiatri og rehabilitering.
Det satses stort på å utvikle og ta vare på næringslivet som finnes
i kommunen. Vi har egen næringskonsulent som følger opp
eksisterende bedrifter og gir stimulering til nyetablering.
Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge. Idrettsmiljøet er
godt og det finnes mange frivillige organisasjoner. De store skogs- og
naturområdene med tilhørende sjøer og vassdrag gir muligheter for et
rikt friluftsliv.

Velkommen til idylliske Aurskog-Høland
Romslige arealer for turer i skog og mark, et rikt dyre- og planteliv, rundt 300
små og store vann, kombinert med et stort utvalg aktivitetstilbud og severdig
heter gjør Aurskog-Høland til et vakkert og attraktivt område for friluftsliv og
opplevelser for hele familien året rundt.
Veien er kort fra Oslo, Gardermoen og Sverige. Midt i smørøyet ligger
altså 961 kvadratkilometer med lykke – den romslige kommunen.
Om du kommer med bil, bobil, syklende eller via båt, er du hjertelig
velkommen. Ta slusene opp fra Regionalpark Haldenkanalen til
Skulerud ved Hemnes. Kommer du med bobil, så anbefaler vi en raste
stopp på Røytjern i Bjørkelangen. Er du på vei videre utover, må du
også stoppe ved Setten – Setskogs perle. Er du interessert i historie,
eller rett og slett vakre bygninger, må du besøke Aur
prestegård og bygdetunet i Hemnes. Det samme gjelder Urskog Fort
på Aurskog.
Vi ønsker å legge til rette for turister i kommunen vår, og det er
på mange måter allerede lagt til rette med vår vakre natur. Om
sommeren er det folkefest med både Aurskog-Høland Rally og
Midtsommerfestival i midten av juni, og vi ønsker å vise frem vår
romslige kommune fra vår beste side. Vi gleder oss til Bjørkemarten

og til Aurskogmarten, og alle spennende arrangement som er på
sommeren.
Aurskog-Høland kommune er med som samarbeidspartner på flere
arrangement, og det er viktig for kommunen å være med på å støtte
lokal sport og lokale arrangement.
Vår kommune er 961 kvadratkilometer stor, og vi er blant de største i
Akershus innen jordbruk og skogbruk. Det er en lang historie bak den,
og det er vi stolte av. I tråd med at samfunnet endrer seg, er det også
viktig at Aurskog-Høland forandrer og utvikler seg. Vi er en kommune
i vekst, og på trappene står bygging av ny Bjørkelangen skole, helse
hus, nytt svømmeanlegg, nye barnehager, i tillegg til de fantastiske
miljøgatene som er bygd på Bjørkelangen og Løken.
Vi ønsker deg velkommen til vår romslige kommune.
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«Hos oss er trivselen til elevene viktig,
og det påvirker læringen positivt»
Christian Holmedahl,
leder for pedagogisk utviklingstjeneste

Fokus på trivsel og samspill
I kommunen vår er det skoler knyttet
til tettstedene Hemnes, Løken,
Bjørkelangen, Setskog, Lierfoss og
Aurskog. Skolene varierer i størrelse fra
50 til 530 elever. Vi har høy trivsel og et
godt læringsmiljø på skolene våre.
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Elevene lærer godt i Aurskog Høland, også fordi skolene evner å bruke
ressursene sine på en god måte.
Barn og oppvekst er et viktig satsingsfelt i kommunen, både på
politisk plan og innen frivilligheten. Her står vi samlet om å gi best
mulig oppfølging til de som vokser opp her. Dugnadsånden er sterk,
og det organiserte fritidstilbudet er bredt fordi folk engasjerer seg
og stiller opp. Fra barnsben og inn i ungdomsalder er det varierte
tilbud, alt fra småbarnssang for de minste til idrettslag, teaterlag og
kulturskole.

Innovativt bibliotek
Biblioteket i Aurskog-Høland går nye veier for å øke lesegleden for barn og ungdom.
Nå får de oppmerksomhet i bibliotekmiljøet nasjonalt.
Har du hørt om Snapchat? for ungdom har det blitt en viktig kommu
nikasjonskanal. Man tar et bilde, legger til noen få ord og sender det
til de som følger. Du får se bildet i noen sekunder, før det forsvinner.
Rask og enkel kommunikasjon. For biblioteket har det gitt en mulighet
til å treffe de yngre potensielle brukerne. Bibliotekar Marita Grøn
lund har flere ganger presentert satsingen for andre biblioteker og i
foredrag. Den nye folkebibliotekloven sier at bibliotekene skal “fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv
formidling”. Hvordan har biblioteket løst dette?
– Det er dette spørsmålet vi har stilt oss. Arbeidet med sosiale medier
har fått mye oppmerksomhet i det siste, særlig bruken av Snapchat.
Vi er blant de første bibliotekene som bruker dette mediet. Marita
har tatt tak i dette og utviklet det på en måte som vekker interesse i
bibliotekmiljøet. En ildsjel som henne er gull verdt, sier biblioteksjef
Marianne Mørch Grahn.
Møteplass
Biblioteket skal fungere både som møteplass, kulturarena og et sted
å hente informasjon, i tråd med visjonen, “Aurskog-Høland bibliotek –
bygdas felles rom for kunnskap og kultur”. Utfordringen er å utvikle
tilbudet for barn og ungdom. Det er veldig viktig, fordi Aurskog-Høland
vanligvis scorer lavt på lesing i nasjonale prøver.
– Vi ønsker å fokusere på litteraturformidling både i det fysiske bibli
oteket og digitalt, sier Mørch Grahn.
– Vi må nå folk der de er, det være seg på Facebook, Instagram eller
Snapchat. Vi merker at lånerne våre, unge som eldre, setter pris på
anbefalinger, lesetips og en litterær samtale, rett og slett. Vi kan
“framsnakke” de mer ukjente utgivelsene som ikke får den oppmerk
somheten som Nesbø og Lindell automatisk får, skyter Grønlund inn.
God utlånsvekst
Fokuset har gitt resultater. Siden 2005 og frem til nå har de en økning
på 54 prosent på utlån. Det er blant de beste økningene i Akershus.
– Dette har sammenheng med flyttingen til sentrumsnære lokaler. Vi
har også lagt vekt på å være et formidlingsbibliotek, sier Marianne,

Barnehagen
Sammen om en god start – der lek og
læring gir kunnskap og glede
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal gi barn under op
plæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Barns
trivsel, utvikling og læring er kjernen i barnehagens virksomhet og
avhenger av personalets kompetanse, og evne til å skape et godt
læringsmiljø. Barnehagene i Aurskog-Høland har fokus på et helhetlig
læringssyn og skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme
læring og danning som grunnlag for egen utvikling.

som til tross for lavere bemanning enn landssnittet klarer å holde god
aktivitet og utvikling.
– Dette lar seg bare gjøre fordi vi har engasjerte, kompetente og
fleksible medarbeidere, sier Mørch Grahn.
God lesekompetanse er grunnleggende i dagens utdanningssamfunn.
For at barna skal få dette må de rett og slett bare lese mer. Om de
leser tegneserier eller bøker har ingen betydning, så lenge de leser.
– Alle må få lov til å begynne et sted. Og der kommer vi bibliotekarer
inn. Vi står klare med en hel masse av forslag til de som er interessert
i å utvikle leseglede og -kompetanse. Vi er flinke på å koble riktig bok
til riktig låner, avslutter Grønlund.
Aurskog-Høland bibliotek finner du på snapchat under navnet “AH
bibliotek”, Instagram under “aurskogholandbibliotek”, og selvfølgelig
på Facebook. Ønsker du å få jevnlige oppdateringer av litteratur og
arrangementer på din telefon, anbefaler Marita Grønlund at du legger
dem til. – Vi prøver å anbefale noe for alle.

Pedagogisk utviklingstjeneste
Pedagogisk utviklingstjeneste (PUT) hadde sin oppstart 1. januar 2015.
Vi er et fagmiljø på kommunalt nivå med 11 ansatte. Hovedfokuset i
tjenesten er rettet mot pedagogisk psykologisk tjeneste for AurskogHøland og Rømskog. Dette innebærer utrednings og sakkyndighet
sarbeid, samt veiledning, utvikling og systemisk arbeid i skoler og
barnehager. Vi skal også ivareta administrativt skoleeierskap, skole
faglig forvaltning, koordinering av tverrfaglig arbeid og koordinering
av ekstern vurdering for Sørum, Fet og Aurskog-Høland.
Hvorfor vi har opprettet en slik tjeneste? Tjenesten opprettes for å få
et større faglig miljø og en bedre samordning av ressurser og kompe
tanse. Tjenesten skal også ivareta helhetlig ledelse av tverrfaglig
arbeid og administrativt og pedagogisk skoleeierskap. Vi ser fram til
et godt samarbeid med både interne og eksterne samarbeidspartnere
i arbeidet med en god oppvekst for barn og unge i Aurskog-Høland.
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Kommunen har gode tilbud
om foreldreveiledning og grupper
for barn og voksne.
Ta gjerne kontakt på telefon 63 85 26 92

Forebyggende tjenester for barn og unge
Vårt mål er å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosial helse i samarbeid med foreldre
og bl.a. barnehager, skoler, PPT og barnevern. Et godt samarbeid er forutsetningen for å lykkes.
Skolehelsetjenesten
Et tilbud til alle skoleelever i alderen 6-20 år. Helsesøster har fast
treffetid på alle grunnskolene i kommunen og på Bjørkelangen VGS.
Her kan elever og deres foresatte få råd og veiledning. I tillegg utføres
helseundersøkelser og vaksinasjoner.

Svangerskapsomsorg og helsestasjon for
Gravide i kommunen tilbys svangerskapsomsorg i et samarbeid
mellom fastlege og jordmor. Den gravide må selv kontakte jordmor.
Jordmor tilbyr hjemmebesøk til barselkvinner i løpet av første uka
etter hjemkomst.

Helsestasjon for ungdom (HFU)
Et gratis helsetilbud for ungdom i alderen 13 – 24 år som oppholder
seg i kommunen i helsestasjonens lokaler. Åpent mandager 14.30 til
16.30 og er betjent av lege, helsesøster og psykiatrisk sykepleier.

Helsestasjonen er et tilbud for barn 0-5 år og deres foreldre som bor i
kommunen. Det tilbys hjemmebesøk til alle nyfødte. I tillegg tilbys
barselgrupper, foreldreveiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon
i samsvar med nasjonalt vaksineprogram. Helsestasjonen er åpen alle
dager. Åpen helsestasjon uten timebestilling fredager kl 12:30 til 15:00.

Utekontakter
Utekontaktene jobber oppsøkende og tar kontakt med ungdom der de
er og kan treffes på dagtid og kveldstid. Tilbudet er til ungdom i
alderen 13-23 år.

6

Forebyggende team psykisk helse
Tilbyr lett tilgjengelig hjelp som kan bedre barn, unge og gravides
psykiske helse. Teamet tilbyr individuelle samtaler til barn og unge og
familiesamtaler. Åpen rådgivningstelefon mandager kl 11.00 – 13.00.

Forsterket helsestasjon er et nytt tilbud som kan bistå gravide og
barnefamilier med barn 0-2 år som har behov for mer støtte og
veiledning enn hva det ordinære helsestasjonstilbudet kan tilby.

Tjenestekontor
Tjenestekontoret er ofte innbyggernes første møte med helse- og
omsorgstjenesten. Tjenestekontoret utfører saksbehandling av
søknader om følgende tjenester; trygghetsalarm, dagsenteropphold,
hjemmehjelp, hjemmesykepleie, korttidsopphold, avlastningsopphold,
rehabiliteringsopphold, langtidsopphold, støttekontakt, avlastnings
tiltak i institusjon og i hjemmet, omsorgsbolig, omsorgslønn,
brukerstyrt personlig assistent (BPA), støttesamtaler og praktisk
bistand – opplæring.
Tjenestekontoret skal sikre effektivitet i saksbehandlingen og bidra til
bedre rettssikkerhet for søkere av tjenester. Tildelingspraksisen
baseres på en nøytral vurdering av brukerens behov og skal gjennom
det sikre likhet i tildeling av tjenester. For kommunens innbyggere vil
også tjenestekontoret bidra til en forenkling i å skaffe seg oversikt over
hvilke tjenester som tildeles i kommunen.

Kreftkoordinator
Stillingen ble høsten 2012 opprettet i et samarbeid med Kreftforeningen,
som ønsket med sitt bidrag å øke kreftomsorgen i kommunene.
Dette vil si at du som pasient og pårørende skal kunne motta et
best mulig tilbud – som kan bidra til best mulig livskvalitet. Kreftkoordinator jobber tverrfaglig og tverrsektorielt, og har mange
samarbeidspartere, som er viktig for å kunne gi en helhetlig og
forutsigbar tjeneste til pasient og pårørende.

Sammen om barnas beste
I Aurskog-Høland er vi opptatt av å sette barna i sentrum – det skal
være trygt og godt å vokse opp hos oss. Gjennom modellen
«Sammen om barn» er vi en av 26 modellkommuner i landet som
jobber med å utvikle tiltak som sørger for at alle barn i kommunen
blir fulgt opp på best mulig måte. Den unike kommunemodellen som
Aurskog-Høland har utviklet, er ment å tilby støtte til familier i
sårbare perioder, og målet er å jobbe forebyggende for barnas beste.
Prosjektet har allerede gått over noen år, og har vært et positivt
tilskudd til arbeidet med familier i kommunen. Vi jobber tverrfaglig,
og en rekke aktører i kommunen er involvert for å skape gode
resultater sammen. AH-modellen er vedtatt i kommunen, og gjør oss
forpliktet til å reagere for å ivareta barna. Innbyggerne våre skal føle
at kommunen kommer dem i møte når de opplever krevende tider,
enten det er i samlivsbrudd eller utfordringer i samspill mellom
foreldre og barn.
God omsorg er viktig for at barna våre skal vokse opp til å bli trygge
voksne. I Aurskog-Høland kommune ønsker vi å jobbe sammen med
familiene for å sikre nettopp det.

Når du eller noen du kjenner rammes av kreftsykdom, byr hverdagen
på mange og ulike utfordringer over kortere eller lengre tid. Det kan
da være at du/dere er i behov av koordinering og tilrettelegging. Slik
at hverdagen for den syke og pårørende blir best mulig. Tilbud om
kreftkoordinator er et lavterskeltilbud, det vil si at hvem som helst
kan ta kontakt – du tenger ingen henvisning eller vedtak for å motta
dette tilbudet.

Demenskoordinator
Aurskog-Høland kommune har en egen demenskoordinator.
Demensplan 2015, “Den gode dagen”, er regjeringens handlingsplan
for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens. Demensplanen
skal sikre gode og verdige tjenestetilbud for personer med demens
og deres pårørende. Satsingsområdene er å øke kapasiteten og heve
kvaliteten i dagaktivitetstilbud, øke kunnskap og kompetanse, fag
utvikling og forskning, og videre utbygging av tilrettelagte botilbud
for personer med demens.
50 % av stillingen går inn i drift av dagsenter, et dagaktivitetstilbud
til demente. Resterende 50 %, av stillingen som demenskoordinator
brukes til å styrke kompetansen til ansatte i hjemmetjenesten og i
sykehjemmene. I tillegg vil pårørendearbeid være sentralt.
Kartlegging av forekomst av demens i en kommune er vanskelig. For
å kunne kartlegge og få bedre oversikt over hva som er behovet i
Aurskog-Høland ønsker demenskoordinatoren kontakt med befolkningen.

Se modellen på www.ahk.no/barn-og-skole under Sammen om barn.
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Helsehus for hele befolkningen
Nytt helsehus vil gi et stort løft for kommunen innen en rekke helsetjenester
som ytes til hele befolkningen.

Helsehuset skal samle flere kommunale tjenester som helsestasjon
(inkludert jordmortjeneste), legevakt med nyopprettede døgnsenger,
psykisk helse, fysio- og ergoterapeuter og hjemmetjeneste. Videre
skal det i forbindelse med bygget etableres omsorgsboliger for
mennesker med stort hjelpebehov som har behov for tilrettelagt bolig.
Fylkestannlegen som i dag holder til i Trandumveien flytter inn
i Helsebygget som leietaker.

Hjemmesykepleien på besøk

Samling av nevnte tjenestetilbud, under samme tak, forventes å bidra
til økt tverrfaglig samarbeid mellom ansatte og mellom avdelinger.
Dette vil igjen styrke kommunens evne til å yte gode tjenester til
store deler av befolkningen.

Debatt i kommunestyret

Et levende kulturliv
for alle aldersgrupper
Vi lever i en tid der PC, mobil og nettbrett tar en stadig større del av vår
hverdag. Da er det viktig at vi alle
sørger for å være deltakere i det lokale
kultur-, idretts- og friluftslivet, for å gi
kropp og hjerne god trim, samtidig som
vi får sosialt samvær.

Kulturskolen har konsert

Gjennom godt samarbeid med en rekke lag og foreninger – og
kommunens egne tilbud – skal alle innbyggere kunne finne noe som
passer for seg, uansett alder. Vi har en aktiv kulturskole med tilbud
innen dans, drama, kunst og musikk for aldersgruppen 6–19 år. Her
kan det også bli tilbud til de som er yngre, så følg med på hjemmesiden. Kulturskolen sikrer god opplæring, som elevene også kan bruke
i skolekorpsene, i band, på revyer, i kunstforeningen, i skolehverdagen
og i teaterlag. “For kulturskolen er det et mål å støtte opp om den
frivillige aktiviteten som skjer, slik at vi sammen får til mer enn vi vil
gjøre hver for oss”.
Kulturskolen har – i tillegg til det som skjer innen Den kulturelle
skolesekken – også femukers prosjekt på alle barneskolene, som gjør
at alle barn får prøve dans, stryke-, blåse- og slagverkinstrumenter
over en periode. Hvis de vil lære mer, kan de få hjelp på kulturskolen.
Fritidsklubbene er godt besøkt. Kommunen drifter tre juniorklubber
og tre ungdomsklubber. I tillegg gis det støtte til drift av klubb på
Hemnes. Ny fritidsklubb og Mandagsklubb åpnet på Bjørkelangen
i 2014, og vil få en ekstra ettermiddag åpent hver uke i 2015, og i
tillegg ha sommeråpent. Fornøyde ungdommer opplever en positiv
møteplass, der de kan snakke sammen eller gjøre ulike aktiviteter. Et
sted de trives og kommer tilbake til, noe som bekrefter at vi lykkes
med satsingene.
Vi er også svært stolte av biblioteket vårt, som leverer gode tjenester,
har mange fine arrangementer, og ligger langt fremme innen bruk av
sosiale medier.
De fire eldresentrene har hver måned en rikholdig meny som våre
seniorer kan benytte seg av.
Snart vil vi også ha gode kulturlokaler eid av kommunen, knyttet til ny
Bjørkelangen skole og Bjørkebadet. Vi gleder oss! Mens du venter, er
det mange ting du allerede kan benytte deg av!
“Kommunen viser vilje til å satse på kultur, og det gjør at vi stadig
utvikler oss”.
Sigbjørn Solheim, kultursjef
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Bygg og bo i Aurskog-Høland
Aurskog-Høland kommune har et aktivt lokalt næringsliv, tettsteder i utvikling
og engasjerte folk i lag og foreninger, som alle på sin måte bidrar til å gjøre
bygda til et godt sted å bo.

Aurskog–Hølands plassering på Nedre Romerike gjør at kommunen
er en del av en region i sterk vekst og utvikling samtidig som det er
en utkantkommune med en del andre forutsetninger, muligheter og
utfordringer. Kommunens visjon «Aurskog-Høland - Den romslige kom
munen» gir et bilde av en kommune med god plass til menneskene
som bor her, store skogsområder, glitrende vannveier og vakkert
kulturlandskap. I tillegg uttrykker visjonen uttrykker et ønske og et
mål om å vise romslighet overfor våre medmennesker, samt å gi kom
munens innbyggere mulighet til å utvikle seg og forme sine liv med
trygghet, åpenhet og høy kvalitet på kommunens tjenestetilbud.
Tettstedene våre skal være livskraftige lokalsentre med konsentrerte
sentrumsområder og en sunn blanding av boliger, forretninger og
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servicetilbud. Kommunens særpreg i form av gode lokalsamfunn,
nærhet til naturopplevelser, landbruk, kulturminner og kultur ivaretas
samtidig som det legges til rette for en langsiktig og aktiv næringsut
vikling.
Aurskog-Høland ønsker å være en attraktiv kommune for alle alders
grupper slik at kommunen sikres en god befolkningssammensetning.
Det innebærer at kommunen tilbyr et mangfold av boligtyper og
fritidstilbud samt at det satses på utvikling av lokale arbeidsplasser
og opprettholdelse av et tilfredsstillende kollektivtilbud tilpasset
utdannings-, arbeids- og fritidsreiser

Gode på saksbehandling
Den romslige kommunen plasserer seg helt i toppen innen saksbehandling i
teknisk etat, både i fylket og kommunegruppa.

Aurskog-Høland plasserer seg helt i toppen innen saksbehandling i
teknisk etat, både i fylket og kommunegruppa. Det årlige Kommune
barometeret rangerer Aurskog-Høland på 1. plass i fylket og 1. plass i
kommunegruppa (en sammensetning av kommuner som etter målbare
verdier likner hverandre) innen feltet saksbehandling for teknisk etat.
Innenfor samme område er den romslige kommunen rangert på 29.
plass i landet av samtlige kommuner.
Prioriterer byggesakstjenesten
– Vi har over tid hatt fokus på å yte service til innbyggere og næringsliv, og vi prioriterer å være á jour i byggesakstjenesten. Undersøkelsen
viser at vi har fått til gode resultater, selv med knappe ressurser på
området. Vi er heldige som har erfarne og dyktige saksbehandlere hos
oss, sier Kjetil Hauger, virksomhetsleder for forvaltning ved teknisk

drift og kultur. Innbyggerne i Aurskog-Høland gir ifølge barometeret
også nest høyeste tilgjengelige karakter til plan- og bygningsetaten.
Om Kommunebarometeret
Kommunebarometeret er en årlig måling utarbeidet av Kommunal
Rapport (heretter KR). Målingene baserer seg på rapportering av tall
fra kommunene selv til ulike instanser, som KR deretter samler inn
data fra. Hensikten er å gi alle kommuner og deres lokalpolitikere en
mulighet til å sammenlikne seg selv med andre kommuner i landet,
og deretter kunne identifisere områder både med utvikling, og der det
kan være noe å hente. Kildene KR benytter er hovedsakelig SSB, samt
Utdanningsdirektoratet, Grunnskolens informasjonssystem,
Folkehelseinstituttets kommunedatabase, Helsedirektoratet, årets
Kommuneproposisjon og Difi.
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Skogbruk og jordbruk
Aurskog-Høland kommune er den største landbrukskommunen i Akershus.
Kommunen har ca. 100 000 dekar dyrka mark og ca. 760 000 dekar skog. Landbruksnæringen er viktig for kommunen, både i forhold til sysselsetting og verdiskapning.
Jordbruk
Aurskog-Høland er den nest største jordbrukskommunen i Akershus
og det er ca. 270 aktive jordbrukere i kommunen. Av disse er det 
ca. 60 bruk som har husdyr. Kommunen har stort fokus på å ivareta
de dyrkede arealene for å sikre fremtidig matproduksjon. I Akershus
produseres det 200 – 250 000 tonn korn i året. Aurskog-Høland
kommune produserer alene rundt 10 % av dette, dvs. i overkant av 
20 000 tonn korn. Dette gir nok mel til i rundt 30 mill. brød.
Skogbruk
Aurskog-Høland kommune er en av landets 10 største skogkommuner
og den største skogkommunen i Akershus. Årlig hogges det 
ca. 150 000 m3 tømmer i kommunen, noe som har en bruttoverdi
på ca. 50 mill kr. Dette fører videre til en total årlig verdiskaping i
skognæringen (primær¬ og sekundærskogbruk, skogindustri, tømmer
transport m.m.) på ca. 230 mill. kr basert på tømmer fra AurskogHøland kommune.
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Vi satser på bioenergi
I 2014 ble flisfyringsanlegget (energisentralen) på Hemnes åpnet.
Anlegget leverer nå miljøvennlig og bærekraftig varme tilsvarende 
2 mill. kWh i året til Bråte skole og Hemnes bokollektiv og sykehjem.
Varmen produseres hovedsakelig fra flis som kommer fra skogen
i Aurskog-Høland. Det betyr i praksis varmebehovet per år til 130
eneboliger og et kutt i klimagassutslippene tilsvarende 250 biler
(560 tonn CO2) da byggene tidligere ble varmet med olje og strøm.
Bjørkelangen ungdomsskole varmes allerede med bioenergi fra flis og
i løpet av 2015 vil også Aursmoen skole og Aurskog-Finstadbru Sports
klubb sin kunstgressbane og idrettshall bli varmet med slik fornybar
bioenergi.

Økologisk landbruk
Det er flere måter å produsere mat
på. Å produsere økologisk er en
framtidsrettet måte, basert på
gammel og ny kunnskap.

i kommunen. Frilund gård på Bjørkelangen har i en årrekke vært
foregangsgård hva angår biodynamisk/økologisk produksjon. Debio
vokste fram, og ble etablert på slutten av åttitallet. Aurskog-Høland
kommune fulgte etter, og har siden slutten av nittitallet hatt gående
mer eller mindre kontinuerlig prosjekter med fokus på økologisk
produksjon og forbruk.

Det er flere måter å produsere mat på. Å produsere økologisk er en
måte, og denne måten er definert i regelverk. For å selge varene sine
som økologiske må bedriften sertifiseres, det være seg en bonde, et
lager, en foredlingsbedrift eller en butikk.

Kommunen ønsker å øke sitt forbruk av økologisk mat, ikke minst
fordi vi ønsker å være et eksempel for andre offentlige instanser, og
vise landbruks- og næringsmiddelindustrien at vi støtter dem og den
økologiske maten de lager.

Aurskog-Høland kommune har i mange år hatt fokus på økologisk
matproduksjon og forbruk. Det startet ikke med kommunen, men

Videre satsing på økologisk mat er forankret i både kommunale planer
for næring og miljø, samt sektorenes egne planer.

Fisk og kreps
Krepsing
I Aurskog-Høland kommune er det lange og gode tradisjoner hva angår
kreps og krepsing. Grunneier har retten til å krepse, og det gjelder
spesielle regler for krepsing som følge av at edelkrepsen er trua.
Fritidsfiske
Aurskog-Høland kommune er ”de tusen sjøers kommune”. Over 300
små og store fiskevann ligger og venter på deg i en herlig vekslende
natur.
Her finner du det idylliske skogsvannet med abbor, og i enkelte vann,
vakende ørret. I større vann er det ofte stor gjedde, mange arter
karpefisk og lake. I Mangenvassdraget er det også ål.
Som et av tiltakene for å sette fokus på fisket og de verdiene og
mulighetene som fisking har/gir, er Aurskog-Høland kommune med i
Interreg-prosjektet Fiskeland. Arbeidet vi gjør her, er tett knytta opp
til prosjektet Grønt Reiseliv.

Det er utarbeidet en Fiskeforvaltningsplan for Aurskog-Høland, og den
har til hensikten å være et overordnet redskap som oppsummerer mål
og tiltak, samt biologisk og geografisk kunnskap, til nytte og bruk for
alle aktuelle ansvars- og interesseparter. Planen er en fagplan/
temaplan og vil være et supplement til Aurskog-Høland kommunes
øvrige planverk.
De fleste grunneierne er med i en felles fiskekortordning gjennom
Aurskog-Høland fiskeadministrasjon (AHFA). Aurskog-Høland kommune
har et godt samarbeid med fiskeadministrasjonen som årlig får tildelt
et tilskudd, som blant annet brukes til å dekke opp for sekretærfunks
jonen, kontorhold, med mer.
Informasjon om fiskekort, fiskevannene og de beste fiskemulighetene i Aurskog-Høland kommune finner du på fiskeadministrasjonenes hjemmeside (www.ahfa.no) eller i fiskekartboka
for Aurskog-Høland.
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En grønn, bærekraftig og framtidsrettet kommune
Aurskog-Høland er en grønn kommune og hele kommunen arbeider for at vi
skal bli enda grønnere i årene som kommer.

Aurskog-Høland kommune er romslig, raus og langstrakt, men vi har
også et ettertrykkelig fokus på å være miljøvennlig. To vitale
elementer for kommunen er miljøvennlig innkjøp og kildesortering.
Dette er noe kommunen har hatt fokus på over en lang periode.
Aurskog-Høland kommune har ambisiøse miljø- og klimamål når det
gjelder innkjøp av bioenergi, biler som slipper ut lite CO2, økologisk
mat og lavenergibygg. Hvis vi skal skape en bedre verden for oss selv
og de neste generasjonene, er det viktig at alle bidrar.
– Det er når vi handler, at vi virkelig kan utgjøre en forskjell, både for
naturen og menneskene som har produsert det vi kjøper. Ergo er
handleturene våre kanskje noe av det viktigste vi gjør, også i forhold
til miljø, når det kommer til stykket, sa miljørådgiver Ole-Christian
Østreng.
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Mål nummer én i avfallspolitikken til kommunen er å redusere
avfallsmengden. Veksten i avfallsmengdene skal ideelt sett være
lavere enn den økonomiske veksten.
– Hva vi gjør i den andre enden av skalaen er også viktig. Veldig mye
kan sorteres og brukes på nytt. Tenk bare på hvor mye plast vi kjøper.
Dette kan bli til nye produkter, men det forutsetter at vi sorterer. Hva
vi kjøper, har sammenheng med hva vi sorterer og eventuelt kaster i
restavfallet. Minst mulig restavfall er god miljøinnsats, sa Østreng
videre.

Bloggen Grønt hjørne
Grønt hjørne vil bli en regelmessig blogg på hjemmesiden til
Aurskog-Høland kommune fremover, drevet av miljøansvarlig
Ole-Christian Østreng og informasjonskonsulent/webredaktør
Steinar Ottesen.
– Grønt hjørne ble etablert med spørsmålet “Hvordan kommuni
sere miljø?”. Det “kryr” av miljøinformasjon, og Aurskog-Høland
kommune trengte et par kommunikasjonskanaler som var
dedikert til dette. Gjennom Grønt hjørne kan kommunen
formidle informasjon om egne prosjekter, samt videreformidle
nyttig informasjon og idéer fra andre, sier Østreng.

Følg Grønt Hjørne på Facebook

Sola skinner for
energien i kommunen
Et solvarmeanlegg kan dekke 30 prosent av varmebehovet til en
bolig, og det kan også gjøre underverker for andre typer bygg. I Norge
varierer solinnstrålingen sterkt med årstiden, og det er også store
forskjeller mellom nord og sør. Østlandet har relativt sett mange sol
timer, og Aurskog-Høland kommune er blant de kommunene som kan
benytte seg av dette, for bl.a. å produsere lokal og miljøvennlig strøm.
Rådhustaket kan altså benyttes som solkraftverk, noe som vurderes.
Grovt regnet kan et tak på 1000 kvadratmeter solcellepaneler
produsere 100000 kilowattimer i året. Det vil hjelpe en hel del for
å redusere belastningen på strømnettet, og gi oss lokalprodusert,
fornybar og miljøvennlig strøm.
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Vei, vann og avløp
Kommunens avdeling for kommunalteknikk tar seg av kommunalt vann- og
avløpsnett, kommunens vann- og avløpstjenester, samt drift av kommunale veier.
Vei
Det kommunale veinettet skal sørge for at kommunens innbyggere
kommer seg til arbeid, skole, forretninger og fritidsaktiviteter.
Næringslivet er også avhengig av god framkommelighet. Kommunen
drifter totalt 183 km kommunale veier, hvorav 150 km grusveier og
30 km asfalterte veier, samt 12,2 km fortau og gang- og sykkelveier.
Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal
vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten.
Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov
for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kom
munale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for
riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene
gjør det umulig å holde den åpen.
Vil du melde inn feil/mangel på en vei?
Kommunale veier:
Aurskog-Høland kommune, servicekontoret (09:00–15:00):
postmottak@ahk.no eller tlf.: 63 85 25 00
Utenom servicekontorets åpningstid bruk vakttlf.: 922 80 100
Vannforsyning
Aurskog-Høland kommune har to vannverk som forsyner 12 700
innbyggere. Omkring 490 av disse innbyggerne er abonnenter av
Syltomtjern vannverk på Setskog. De resterende abonnentene er
tilknyttet Store Langsjø vannverk.
Store Langsjø vannverk
Store Langsjø vannverk henter råvannet fra Store Langsjø. Vannbehandlingsanlegget er planlagt for en vannproduksjon på
2200 m3/døgn og med en maksimalproduksjon på 7000 m3/døgn.
Vannverket har gode hygieniske sikkerhetsbarrierer i en kombinasjon
av følgende forhold:
• Et godt sikret nedbørfelt, uten påvirkning fra kloakk og inntak på
20 meters dyp
• Kjemisk felling med filtrering i marmorfilter fjerner partikler og
reduserer fargen i vannet
• Desinfeksjon med UV som fjerner helseskadelige parasitter,
bakterier og virus
• Reservekloreringsmuligheter
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•

•

Vannet behandles med CO2-tilsetning og marmorfiltrering for å
redusere vannets aggressivitet, som kunne tæret på rør av metall
og sement
Vannet er friskt, godt og kjølig og uten fremtredende farge

Syltomtjern vannverk
Syltomtjern vannverk på Setskog ble overtatt av kommunen i 2001.
Det forsyner ca. 490 mennesker. Råvannet hentes fra 6 dypvannsbrønner og desinfiseres med UV, som fjerner helseskadelige
parasitter, bakterier og virus. Normal produksjon ligger på 60–70 m3/
døgn i vinterhalvåret, mens det på sommeren i lange tørrværsperioder
kan komme opp i 120 m3/døgn.
Forsyningssikkerhet
Vannbehandlingsanleggene forsyner deg med tilstrekkelig mengde
drikkevann hele døgnet. Det kan oppstå situasjoner med korte
avbrudd og endring i trykkforhold, blant annet som følge av vannlekkasjer eller spyling av vannledningsnettet.
Overvåking av drikkevannskvaliteten
Drikkevannsforskriften setter spesifikke krav til drikkevannskvaliteten. Vannverkseier skal sørge for å overvåke at vannet som
leveres tilfredsstiller kravene. Det tas jevnlig prøver av kommunens
drikkevann etter et fastsatt program. Prøvene analyseres ved et
akkreditert laboratorium. Analyseresultatene vurderes fortløpende i
forhold til drikkevannforskriftens krav. Det er etablert beredskapsrutiner for å håndtere en eventuell situasjon som måtte oppstå der
drikkevannskvaliteten viser seg ikke å være tilfredsstillende.
Har du flere spørsmål?
Kontakt kommunens Servicekontor (på e-post eller tlf.: 63 85 25 00) og
spør etter kommunalteknisk drift.
Avløpsvann
Avløpsvann samles opp fra kommunens abonnenter i et avløpssystem
som består av rundt 334 km kommunale ledninger, 80 kommunale
pumpestasjoner og 3 kommunale renseanlegg.
Ca. 60 % av befolkningen i Aurskog-Høland kommune er tilknyttet
offentlig avløpsnett. Avløpsvann fra boligbebyggelse samt industriog næringsvirksomheter ledes til renseanleggene ved Bjørkelangen,
Løken og Setskog.

Aurskog-Høland kommune en del av ROAF
Aurskog-Høland kommune er en del av R
 omerike Avfallsfordeling IKS (ROAF).

ROAF vil få over 15 000 nye innbyggere, og i løpet av 2015 vil det 
meste være på plass av sorteringsløsninger og informasjon. Selv
om innbyggerne i Aurskog-Høland kommune blir en del av ROAF
fra 1. januar 2015, vil ikke alle endringene skje over natten. Vi vil
fortløpende informere om når de ulike endringene skjer. Det blir
forøvrig ingen økning av renovasjonsgebyret i 2015.

Spilhaug gjenvinningsstasjon
Ved Spillhaug gjenvinningsstasjon sorterer du avfallet ditt i en rekke
ulike containere, etter avfallstype. Det som kan kildesorteres, blir
hentet av ulike returselskaper og gjenvunnet. Ta turen til Spillhaug
gjenvinningsstasjon, her møter du kommunens serviceinnstilte
medarbeidere klare til å hjelpe deg ved spørsmål og sortering.
Gjenvinningsstasjonen er åpent på mandager kl. 10–20, tirsdager og
onsdager kl. 08–15, torsdager kl. 08–18. Fredager er det stengt.
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Politikk
Vår visjon «den romslige kommunen»
symboliserer god plass, men det innebærer også at innbyggere og besøkende
skal oppleve respekt, takhøyde og god
service i sitt møte med kommunen,
skriver ordfører Jan A. Mærli.

Ordfører Jan A. Mærli tar i mot barnehagebarn på rådhuset.

Aurskog-Høland skal være en god kommune å bo i, og som ordfører for
denne flotte bygda er det gledelig å kunne presentere hva kommunen
gjør og hvordan vi hele tiden vil følge med i utviklingen. Vi ønsker å
legge til rette for at den enkelte innbygger, familiene og næringslivet
i kommunen skal ha best mulig rammevilkår og muligheter. Samtidig
skal vi ta vare på vår fantastiske natur, vårt miljø og vår historie. Det
er dette som danner grunnlaget for trivsel og tilhørighet, og er vår
kapital for fremtiden.

Det politiske Aurskog-Høland
Aurskog-Høland kommune har et
levende demokrati. Vi har et mål
om å ha åpne prosesser slik at de
folkevalgte får et godt grunnlag for å
kunne ta beslutninger. Innbyggerne
inviteres til å delta i planprosesser
og de skal sikres god informasjon om
kommunale tjenester.
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Vi har et kommunestyre som består av 35 representanter fra flere
ulike partier. Kommunestyret velges av stemmeberettigede innbyg
gere hvert fjerde år. Kommunestyret er kommunens øverste organ og
skal ivareta de kommunale fellesinteresser til beste for kommunens
innbyggere. Aurskog-Høland kommune overfører alle kommunesty
remøtene på web-tv.
Formannskapet i Aurskog-Høland kommune består av 9 faste medlem
mer. Formannskapets funksjonsområde er knyttet til ivaretagelse av
kommunale interesser, koordinert planlegging, drift og utvikling av
kommunens virksomhet.
Komiteene skal være kommunestyrets rådgivende organ i over
ordnede og prinsipielle saker/planer innenfor komiteens virkeområde.
Komiteene skal delta i planprosesser, arbeidet med å drøfte mål og
rammer for virkeområdet. I tillegg har vi flere råd og utvalg som møtes
regelmessig og som har særskilte oppgaver.

Vår visjon: ”Den romslige kommunen”
Visjonen har både en konkret og en mer overført betydning. Den forteller at
vi er en kommune med god plass til menneskene som bor her. Den gir et bilde
av en kommune med store skogsområder, glitrende vannveier og vakkert
kulturlandskap. Men visjonen uttrykker i tillegg et ønske og et mål om å vise
romslighet i alle våre menneskemøter.

Dette ønsket er konkretisert i verdigrunnlaget:

RAUS
Uttrykket ”raus” betyr gavmild, rundhåndet, storsinnet.
De fire bokstavene i verdigrunnlaget står for:
Respekt
Alle har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor
• Hvis svar ikke kan gis umiddelbart, er vi forpliktet til å gi
informasjon om når svar kan forventes
Ansvar
Vi tar ansvar og er til å stole på
• Den myndiggjorte medarbeideren er den viktigste enkeltfaktor for
hvordan kommunens tjenester oppleves
• Vi skal være løsningsorienterte
• Vi skal ta beslutninger innen vårt ansvarsområde

Utvikling
Vi ser muligheter og gjør noe med dem
• Årlige brukerundersøkelser og tilbakemeldinger skal være viktige
faktorer i en kontinuerlig prosess for å utvikle, forbedre kvaliteten
på tjenestene og de ansattes holdninger.
Service
Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig
• Tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer gjøres kjent for
brukerne
• Serviceerklæringene skal brukes aktivt av de ansatte
RAUS er forpliktende for kommunen/alle ansatte i forhold til:
• Brukere av kommunens tjenester
• Enheten/virksomheten/avdelingen
• Samarbeidspartnere i og utenfor kommunen
• Deg selv

19

Næringsliv
Aurskog-Høland kommune er opptatt
av å skape flere arbeidsplasser i
denne langstrakte kommunen.

Vårt verdigrunnlag RAUS skal stå som et fundament for all næringsutvikling. Det er viktig å ta vare på eksisterende og søke å få etablert
nye virksomheter. I Aurskog-Høland finnes solid og stabil arbeidskraft,
digital infrastruktur, store næringsarealer og konkurransedyktige
priser.
Aurskog–Høland kommune har en egen næringskonsulent. Nærings
konsulenten har to hovedoppgaver, ta vare på og være kontaktperson
for eksisterende næringsliv i kommunen, og stimulere til nye etabler
inger for å skape flere arbeidsplasser
Det kommunale selskapet, Aurskog-Høland utbyggingsselskap A/S,
kan bistå med å finne egnede arealer og lokaler til ny virksomhet.
Kommunen skårer godt på rask saksbehandlingstid i forhold til
regulering og byggesaksbehandling.
Aurskog-Høland kommune har en egen etablerertjeneste hvor
nyetablerere kan få tips og veiledning i oppstart av egen bedrift.

Elektriske installasjoner i bolig, næringsbygg, industri og landbruk
Fiber og data spredenett • Varmepumper

Nordre Bliksrud vei 4, 1940 Bjørkelangen
Tlf. 63 85 61 51 • www.slorbak.no
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Vi bygger – du bor!
Med over 10 års erfaring har vi utviklet
spennende boligtyper og gode boligprosjekter.
Er du på boligjakt, er det bare å ta kontakt.

www.bakke.as

Høland Betong og Pukkverk AS
Åpningstider: Mandag – fredag: 07.00 –16.00.
Høland Betong & Pukkverk AS
Fosser, 1960 Løken • Postboks 305, 1326 Lysaker
E-post: post@hb-pukkverk.no • www.hb-pukkverk.no
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Regnskapsføring ■ Budsjettering ■ Lønn ■ Fakturering
Purring ■ Remittering ■ Årsoppgjør/selvangivelse/skatteberegning
Økonomisk veiledning ■ Nyetablering / Stiftelse av selskap ■ Uteoppdrag

Sigma Regnskap AS
Bjørkelangen og Løken
Tlf. 63 85 42 20 ■ E-post: geir.froshaug@sigmaregnskap.no

www.sigmaregnskap.no

www.wepe.no
post@wepe.no
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Vi er spesialister på utføring av fugearbeider på asfalt og betong,
på flyoppstillingsplasser og rullebaner samt fresing av fuger og fuging langs
trikkeskinner og reparasjon av veisprekker.
I tillegg utføres montering av nedfelt belysning på flyplass og offentlig vei.
QPS AS er også rådgivere for fugearbeider/reparasjon av sprekkdannelser
på asfalt og betong.

Våre arbeidsområder krever
en rekke sertifiseringer.
Dette gjelder både for
sikkerhetsklareringer og
kvalitetssikring av vårt arbeid.

Postboks 83, 1961 Løken • Tlf. 63 85 65 95 • Mobil: 92 85 40 54
E-post: info@qps.as • www.qps.no

Vi utfører:
• Bygg og Snekkertjenester
• Vaktmestertjenester
• Felling av vanskeligstilte trær
• Skogrydding, veger og
byggetomter
• Flishugging/Stubbefjerning
• Måke snø/klippe plen
• Graving
• Snørydding
• Strøing
• Utvendig vedlikehold av bygninger
• Utvendig vask av bygninger og
fasader
• Klipping av hekker, busker,
skråninger osv.
• Renhold
Postboks 83, 1961 Løken • Tlf. 63 85 65 95 • Mobil: 92 85 40 54
aurskog.holand@bygdeservice.no • www.bygdeservice.no

Stangeskovene representerer
hele verdikjeden i tre

– fra skog til bygg
www.stangeskovene.no
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TM

BJØRKELANGEN TORG

MNTF Peter Solem - MNTF Leif Reier Tønneberg

Besøksadresse:
AMFI Bjørkelangen Torg, 2. etg.
Bjørkeveien 22, 1940 Bjørkelangen
Postadresse:
Pb. 47, 1941 Bjørkelangen
Tlf. 63 85 64 64

FOR ANNONSERING

Rettigheter
Kreativ Service har alle rettigheter til innhold og utforming. og er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Innholdet kan ikke endres, reproduseres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes for
offentlige eller kommersielle forhold uten tillatelse.

Kjøkken og Flishuset Aurskog AS
Finstadhagen Næringspark 1930 Aurskog
Tlf. 63 86 38 00 • aurskog@modena.no

Kjøkken og garderobe

Fliser og bad

MAXBO SKANSEN
Bliksrud, Bjørkelangen - Tlf. 63 85 43 40
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Avd. Leikvin

Vi holder til sentralt på Løken hvor kafeen har oppe hver dag. Der serveres det lunsj og middag eller bare en
kopp kaffe om det er ønskelig.
Leikvin har også catering hvor vi leverer mat til alle anledninger. Vi leverer hjem etter kundenes behov.
På Leikvin har vi selskapslokaler til leie fra små tilstelninger til større selskap med plass
til 80 – 90 personer. Vi har også minnesamvær hvor kundene kommer til ferdig dekket bord.
Lokalene brukes også til møter-konferanser.
Se vår nettside www.neverstua.no/leikvin for flere opplysninger.
Ta kontakt med oss på telefon 63 85 50 70 eller e-post: kaare@leikvin.com

Vi er 11 blide damer som har kontor i trivelige lokaler i Stasjonsveien 49
på Bjørkelangen.
Vi hjelper deg med:
Forretnings- og landbruksregnskap • Lønn og administrativ bistand
Ligning og årsoppgjør • Nyetablering/rådgivning • Fakturering
Eiendomsoverdragelse i landbruk

Stikk gjerne innom oss for en
uforpliktende samtale,
eller ring oss på telefon 95 25 90 22.
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Vi leverer 1.klasses siktet matjord til privatpersoner, gartnere,
entreprenører osv. Vi sorterer også jord for entreprenører.
Med vårt mobile sorteringsverk kan vi enkelt og raskt flytte oss
og sortere alt fra jord til stein.

E-post: post@importex.no
Ordretelefon: 92 66 97 69
www.importex.no

Aurskog v/Anders Fjeldstad AS

RØRLEGGERMESTER

SVEIN KRAGTORP
Inneh. J. Lintho - S. Kragtorp
E-post: kragtorp@online.no • Tlf. 63 85 86 70 • Faks: 63 85 87 85
Tlf. Svein: 905 56 710 - John 901 96 540
Bergerudveien 16, 1970 Hemn

Aurskog Ventilasjon og Blikk AS

www.matjordprodusenten.no

1954 Setskog • Tlf. 980 01 659
www.hfanlegg.no

Brødrene Stigen AS
SKOGSENTREPRENØR
Lykkjaveien 4, 1960 Løken
Tlf. 991 07 435/994 60 711

UPS til bedrifter
Sikker strømforsyning Aggregater
Start, Fritidsbatterier, Solcellepaneler
Hytteutstyr fra Sunwind

Klima, ventilasjon, energi, automasjon og service.
Blikkenslagerarbeider, produksjon, montasje og salg.
Tlf. 63 86 38 35 • firmapost@avb.no • www.avb.no
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Ole Kr. Mangen 928 41 128
www.aurskogpower.no

E-post: post@kenmora.no

Gratis befaring
Vi kan tilby deg:
-Solskjerming
Innvendig og Utvendig
Gratis Befaring
-Utleie av:
Hengerlifter • Saxelift og Bilhenger
- Profilering og Arbeidsklær

For privathusholdning og firmaer:

Renholdstjenester som begeistrer våre kunder,
basert på pålitelighet og nøyaktighet.

Re-To as
Tyrihjellveien 5,
1960 Løken
Tlf. 63 85 09 10
Mobil 988 66 333

Vi tilbyr:
Faste renholdsoppdrag: hver dag, en gang i uken, hver 14. dag, eller etter ønske.
Vi tilbyr:
Temporære renholdstjenester – hovedrengjøring, flyttevask, bygg-rengjøring, julevask,
vinduspuss, fasadevask, gulvbehandling, osv.
Hvor:
Våre tjenester tilbys i Aurskog-Høland og omegn.
Kvalitet:
Vi tester jevnlig renholdet ute hos våre kunder, ved bruk av moderne teknologi.
Priser:
Gi oss muligheten til å gi et pristilbud, du vil ikke angre!
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Tlf.: 63 85 25 00
Faks: 63 85 25 12
postmottak@ahk.no
www.ahk.no

www.facebook.com/ahkommune
@AHKommune
www.instagram.com/ahkommune

• Concept: JS Media Tools A/S • 100592 • www.jsnorge.no

• Concept: JS Media Tools A/S • 100592 • www.jsnorge.no

Aurskog-Høland kommune
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen
Åpningstider: 09.00–15.00

