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Gjerdrum ligger sentralt plassert midtveis mellom 
 hovedstaden og landets hovedflyplass. Bygda preges av 
vakkert kulturlandskap og er omkranset av Romeriksåsen 
i vest og har flott utsikt utover Romerikssletta i nord og 
øst. Gjerdrums sentrale plassering og vakre omgivelser 
gjør kommunen til et attraktivt sted å slå seg ned. 

Et stadig økende innbyggertall tyder på at Gjerdrums 
fortrinn som attraktiv bokommune er godt kjent. Mange 
av de som flytter hit, snakker positivt om alt Gjerdrum har 
å by på. Er man opptatt av aktiv fritid gjennom friluftsliv 
og utendørsidrett, er det gode forhold i Romeriksåsen for 
både unge og gamle. 

Ønsker man å bedrive kulturaktiviteter, er Gjerdrum 
kulturhus et naturlig sted å oppsøke. Kulturhuset er bygd 
på dugnad av ivrige ildsjeler, og Gjerdrum kalles ofte 
dugnads bygda. Engasjerte og dyktige innbyggere bidrar 
sterkt til at frivilligheten blomstrer og at vi får et lokal
samfunn som er raust og godt med mange muligheter.
Midt i bygda ligger kommunesenteret Ask. Ask er 
 omkranset av landbruksareal og minner alle på jord
brukets sentrale rolle i kommunens historie. Ask er 
i  stadig utvikling og har urbane kvaliteter, som flere 
gode restauranter, kafeer og spesialforretninger. Flere 
 mennesker på Ask bidrar til økende næring og handel,  
flere arbeidsplasser og mer  aktivitet.

Velkommen til Gjerdrum kommune

Gjerdrum er i en meget god utvikling!  Vi er en attraktiv 
kommune, som tiltrekker oss ressurssterke innbyggere 
som gjerne bidrar med å skape et lokal samfunn i verdens
klasse. 

Man blir stolt av å bo i Gjerdrum!

Anders Østensen
ordfører

Ønsker du mer informasjon om mulighetene i 
Gjerdrum eller har andre spørsmål? Ta kontakt med 
kommunens sentralbord eller postmottak, så hjelper 
vi deg videre.            
Kommunen er del av etablerertjenesten på 
Øvre Romerike. Etablerertjenesten leveres av Det 
Kongelige Selskap for Norges Vel i samarbeid med 
Kunnskapsbyen Lillestrøm. Etablerertjenesten treffer 
du på epost til etablerer@norgesvel.no eller på 
telefon 47 75 01 05.



Din lokale reisepartner
www.reisegleder.com

Attraktivt og sentralt
Gjerdrum er en attraktiv kommune midt mellom Oslo 
og Gardermoen. Vi har et godt utbygd servicetilbud, et 
levende lokalsamfunn og vakkert naturlandskap med skog 
og mark rett utenfor stuedøra.

Hvert år har vi et stort antall tilflyttere som ønsker å  
bo  landlig, men fortsatt ha nærhet til Oslo. Vi som bor 
og  jobber her, forstår godt hvilke kvaliteter som lokker, 
og vi ønsker at enda flere skal få øye på hva kommunen 
vår har å tilby. 

I Gjerdrum finner du et meget aktivt foreningsliv med 
mange ulike lag og foreninger. Her finner du tilbud innen
for alt fra  musikk og sang til idrett, brukskunst og  
mye mer.

Kommunen har også et flott kulturhus og idrettspark med 
idrettshall og fotballbaner. Vi har tradisjon for dugnadsånd 
og hjelpsomhet i Gjerdrum, og både idrettsparken, kultur
huset og 100meterskogen ved Veståsen skole er bygget 
på dugnad. Livskvalitet og kultur er noe vi setter høyt i 
Gjerdrum!
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«Klart jeg har 
tid til å bruke 
7 sekunder 
på miljøet»
Hanne fra Gjerdrum

Likevel kildesorterer vi Romerikinger bare halvparten av 
matavfallet. Slik går store verdier rett i søpla. For når du 
sorterer, lager ROAF miljøvennlig biogass og biogjødsel. 
Med andre ord er det viktig at du alltid bruker sju sekunder 
når du kaster. Så lover vi å gjøre resten.

Det tar bare sju sekunder å sortere matavfall. 

Drive næring i Gjerdrum?

Det bor i dag 6 700 mennesker i Gjerdrum kommune. 
Befolkningen er relativt ung, og 67 prosent av innbygger
ne er under 50 år. Dette er med på å gjøre Gjerdrum til 
en kommune som tar hensyn til det aktive familielivet. 
Suveren ungdomsskole, lav arbeids ledighet, høy delta
gelse i organiserte aktiviteter og et mye brukt kulturhus 
skaper energi. Dette gjenspeiles blant annet i den hygge
lige veksten i oppføring av bolig og næringsbygg, varer  og 
tjenester. 

70 prosent av Gjerdrums innbyggere pendler ut av 
 kommunen, det skaper levende årer for person og 
 varetransport. Næringsmuligheter og god forvaltning 
av eksisterende forretningsdrift ivaretas av Gjerdrums 
Næringslivsforening. Foreningen har røtter tilbake til 1980, 
og  driver aktivt arbeid for å styrke og videreutvikle lokal 
 forretningsdrift. 

Gjerdrum Næringspark AS tilbyr bistand til gründere og 
småbedrifter i kommunen. Her finner man et sterkt ut
viklings og kompetansemiljø. 

Gjerdrum kommune er, kort fortalt, en attraktiv  kommune 
for næringsdrift. Her er vilje, evne og tilgjengelighet 
 grunnsteiner for hvordan vi skal vokse.



„
Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand • Sentralbord: 99 33 25 25 • E-post: firmapost@miraiks.no • www.miraiks.no

Sammen for miljø og utvikling

Raumergården ligger stille og vakkert til på Ask i 
 Gjerdrum, bare 15 minutter fra Gardermoen og  30 
 minutter fra Oslo. Et lite, familiedrevet kurshotell med 
stor lidenskap for mat laget av ferske, lokale råvarer. 

I Gjerdrum har vi muligheten til å jobbe og bo i 
samme kommune, og vi har et unikt samhold blant 
de næringsdrivende.

For oss som driver hotell, er kort avstand til  marka, 
 aktiviteter, forretninger og kulturhus med et aktivt 
 kulturliv også utrolig viktig. At vi har nisjebutikker og 
 håndverkssteder her, viser at vi har mangfold i umiddelbar 
nærhet. Det er stor utvikling i kommunen med nybygg, 
som vil føre med seg mange nye innbyggere de nærmeste 
årene. Grunnlaget for næring og handel vil derfor bli ytter
ligere styrket i fremtiden.

Det er viktig for Ola Lompa AS å være etablert i en kommune som er 
en god samarbeidspartner for vår bedrift. Gjerdrum kommune gjør 
det mulig for oss å vokse, slik at vi skaper trygge arbeidsplasser, 
samtidig som vi møter en fortsatt økende etterspørsel etter lomper 
og lefser. Vår produksjon er i dag lite forurensende, og vi er ledende 
på miljøvennlig produksjon i Norge. 

Dette har vi klart gjennom et konstruktivt samarbeid med Gjerdrum 
kommune og omgivelsene rundt.

Beliggenheten er viktig for mange av de som jobber hos oss, men 
det er også viktig for bedriften med nærhet til markedet og våre 
røtter.
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Gjerdrum kommune 
er perfekt for effektiv 
distribusjon og 
transport!

„
Det å være «liten» kan 
være en stor styrke i 
Gjerdrum kommune!



MEMBRANER OG TAKTEKKING AS

Bjørn Braate

Klampenborg 9, 2022 Gjerdrum
Tlf. 63 99 27 00 • mobil 977 09 490
post@mem-tak.no • www.mem-tak.no

GUMMI-MEMBRANER leveres etter mål
 •  EPDM  Taktekking - Terrasser
 •  BUTYL Bad - Hagedammer -
  Deponi - Radon - Kulverter

Ett firma fra Gjerdrum som gjør en god jobb innen:
Snekker/Tømrer • Oppussing og rehabilitering

Fassade • Terrasser • Husmaling

Hvis du trenger hjelp bare kontakte oss!
 Telefon: 967 13284 • E-post: vrved.as@gmail.com 

 Rognvegen 13 A, 2022 Gjerdrum

Bo og jobbe i Gjerdrum kommune

Naturgitte omstendigheter, som avstand til by og 
 trafikk nutepunkter, er gode i Gjerdrum. Samtidig er det 
menneskene som er den viktigste faktoren for alle som 
bor her. Folk som trives i sitt nærmiljø, blir glade menne
sker. Kanskje er det noe av grunnen til at det er nær sagt 
et lag eller en forening for alle interesser i Gjerdrum? I 
tillegg kommer engasjerte lærere, omsorgs arbeidere og 
andre kommunalt ansatte. Alle med ønske om å skape 
trygghet og gjøre en positiv forskjell i innbyggernes liv. 

Vi pleier å si at Gjerdrum ligger midt mellom Gardermoen 
og Oslo. Nærhet til Norges hovedflyplass gjør at man som 
innbygger ikke bare har enkel tilgang til en flyplass med 
utallige reisemål verden over, men også en av regionens 
største arbeidsplasser. 

Gjerdrum kommune – vi har plass til deg og dine!



Se mer: www.rustadgaard.no
E-post: post@rustadgaard.no

Tlf. 92801788  

Renhold, vaktmestertjenester m.m.
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Anerkjente produkter siden 1934
Lomper - Lefser - Speltlomper - Tortilla

Gjerdrum Næringspark AS
Gjerdrum Næringspark AS er et tverrfaglig kompetanse
miljø, sentralt beliggende i Ask sentrum. Huset har møte
rom og 10 kontorplasser for utleie.  Leietagerne er (per i 
dag) 7 godt etablerte bedrifter innen følgende bransjer: 

Gjerdrum Næringspark er mer enn et kontorfellesskap. 
Det er et tverrfaglig miljø hvor kompetanse, utvikling, 
 samarbeid og lokalt næringsliv står i fokus. Vi sam
arbeider om prosjekter så ofte vi kan, fordi vi mener den 
brede og gode kompetansen kommer våre kunder til 
gode. Det bidrar til et givende, utviklende og inspirerende 
arbeidsmiljø i Gjerdrum.

Les mer om Gjerdrum Næringspark og de ulike 
bedriftene på www.gjerdrumnp.no

•  Byggetjenester
•  Arkitekttjenester
•  Opplæring i salg, forhandlinger 
    og personlig kommunikasjon
•  Grafisk design
•  Identitetsdesign
•  Webdesign
•  Rekruttering
•  Økonomi

Bilder i brosjyren:
Paradis, LANDART 2013, 
foto: Anders Valde 
Uten mat og drikke duger helten 
ikke, LANDART 2017, kunstner 
Mindaugas Rimkus, 
foto: Anders Valde  

Fotografer:
Anders Valde
Anita Aasland
Dugg Foto/Fotograf Tærud
Frøydis Rolid
Lise Lundgård/Formgiv grafisk 
design
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Foretaksnummer: NO 965 948 430 MVA                                                      

TVECO.NET AS
Vestvollveien 6d
2019 Skedsmokorset
Sentralbord (+47) 64 83 58 70 

Vakttelefon  (+47) 63 87 40 80
Åpningstid  8:00 – 21:00 alle dager
E-post kundeservice@tveco.no
Internett www.tveco.no
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Hvorfor velge fibernett fra TVECO?
W  Konkurransedyktige priser på TV og Internett

W  Kort leveringstid i etablerte områder

W  Ingen linjeleie dersom du ikke velger TV eller fasttelefon

W  Ingen nedlasningsbegrensninger pr. mnd.

W  Lokal service og support

W  TVECO tilbyr i dag en solid digital grunnpakke fra Canal Digital og Viasat, 

      samt et godt utvalg av betal-TV kanaler.

W  TV via smarttelefon og nettbrett

Alle nye byggefelt i Gjerdrum har nå fibernett fra TVECO.
I tillegg bygger vi fibernett til eksisterende bebyggelse.
Vil du vite mer om denne fiberutbyggingen? Ta kontakt med oss på epost fiber@tveco.no 
for opplysninger planlagt leveringstid i ditt nærområde.

KAIs FARVEHANDEL

MALING, TAPET OG GULV STÅR I FOKUS!

Kom innom for en hyggelig prat!
Vi gir deg tips og råd om din oppussing.

Du er også velkommen til å bestille produkter i 
vår nettbutikk www.kaisfarvehandel.no

Asktorvet 1, 2022 Gjerdrum • www.kaisfarvehandel.no • Tlf. 45 96 43 40

Åpent: 
10–18 (15)


