
Flytt til
Åsbygda!

Hos oss får du:
god plass, et aktivt liv 
og hyggelig fellesskap



Dette er en brosjyre om og fra Åsbygda 

til alle som går med tanker om å flytte på 

landet. Her i Åsbygda har vi det veldig, 

veldig fint. Folk trives her fordi vi har stor 

plass, godt samhold, mye hjertevarme og 

mange aktiviteter for alle aldersgrupper.

Faktisk har vi så god plass at vi har lagt ut 

fine, rimelige tomter med fibertil knytning 

for salg. Så vil du bli naboen vår,  

er du hjertelig velkommen.

Denne brosjyra er laget på dugnad. Vi har hatt en redaksjon med 
frivillige, engasjerte folk med hjerter bankende for Åsbygda. 
 Brosjyra har blitt til for å vise hvor bra det er å bo i Åsbygda og for å 
friste flere til å slå seg ned her. Det er mye som ikke er sagt og vist 
i denne brosjyra på grunn av plassbegrensning. Hvis noen føler seg 
forbigått, beklager vi det. Vi har gjort prioriteringer ut fra målet om 
å tiltrekke oss nye naboer. Takk til Stange kommune for økonomisk 

støtte og til Hamar Media for faglig bistand og publisering.

Åsbygda, 01.12.2019, redaksjonen
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Mellom åker og eng, landeveier og skogbryn 
– der finner du Åsbygda!  

Nærmere bestemt er Åsbygda en bygd i Stange 
kommune, omtrent midt mellom Hamar og 
 Elverum i Innlandet fylke.

Åsbygda 
- her er vi

fra Åsbygda til…
- Stange: 15 min
- Hamar: 25 min

- Elverum: 25 min
- Gardermoen: 40 min

- 4-felts motorvei: 8 min

SÅ KORT ER VEIEN TIL

Skogen
bare løft blikket

Badevann
en fin sykkeltur

Lysløype 
ei mil i lys

Skileiksenter 
et steinkast unna

Turstier
over dørstokken

Naturopplevelser
over stokk og stein



DETTE ER ÅSBYGDA 
Vi liker å si at Åsbygda ligger på toppen av 
Stange. Herfra er det nemlig utsikt over vakre 
landskaper og myke åser. Åsbygda er et sted 
du kjører til, ikke gjennom. Verdier som 
trygghet og samhold skapes her, og trivselen er 
både til å ta og føle på.

Åsbygda består av tettstedene Åsen, Åsvang og 
Hekne. I Åsbygda er det butikk, skole, barne-
hage, grendehus og idrettsarena. 

Vi mener med hånda på hjertet at flere kunne ha 
godt av bo slik som vi gjør. Vi har alt vi trenger for 
hånden, og har enkel tilgang til resten. Avstanden 
til verden er kort, men hjertet vårt er her.

Koselig nærbutikk
med alt du trenger



FLYTT TIL ÅSBYGDA!
Vi ønsker oss deg som trenger plass, vennlige 
naboer og et passe aktivt liv. Her har du plass 
til å dyrke dine hobbyer – eller grønnsaker! 
Enten du vil starte din egen bedrift, ha høner i 
hagen, være hjemme med barna, eller tilbringe 
mest mulig tid ute i naturen, så ligger mulig het-
ene åpne i Åsbygda. 

for familier
for barn 
for eldre
for gründere
for pendlere

for de aktive
for de engasjerte
for de hjertevarme
for de  jordnære
for de  kreative

Åsbygda passer perfekt…

Flotte bademuligheterskaper gode minner



ÅSBYGDA - FOR FAMILIER
Med mange jobbmuligheter i distriktet, skole 
og barnehage i sentrum av bygda, og et vell 
av  aktivitetsmuligheter både her og i området 
rundt, er Åsbygda som et Kinder-egg for  familier. 
Både store og små finner fort sine  fritidsfavoritter 
i tillegg til spennende hver dager i læring og jobb.

I Åsbygda kan dere skape deres eget drømme-
sted – en bolig som det er godt å komme hjem 
til. Om dere går for en liten plen eller flere mål 
med plass til både hester, høner og grønnsaks-
hage, er helt opp til dere.

Opplev at

hverdagen fungerer



ÅSBYGDA - FOR BARN 
Barna i Åsbygda har det bra. Fra de er helt små 
til de forlater redet, sørger vi sammen for at de 
opplever trivsel, vennskap og mestring. Vi har 
full barnehagedekning og skole fra 1. til 7. trinn 
med dyktige lærere og en målrettet ledelse.

På fritiden har barna mange lavterskeltilbud og 
organiserte aktiviteter å delta på. Med korte 
avstander, trygge rammer og godt samhold, 
får familier hverdagen til å fungere, også når 
 aktivitetsnivået er høyt.

Ballett
Fotball
Ishockey
Lysløype  
(barmark og snø)
Sykling

Fisking
Bading
Langrenn
Skileik
Merkede turstier
Aerobic



ÅSBYGDA – FOR GRÜNDERE
Lag frisørsalong i bryggerhuset! Åpne kafé på 
småbruket. Bruk naturen som inspirasjon til 
kreativ virksomhet som du markedsfører på nett. 
Eller gjør som Åsbygdas egen filtmaker Evelyn 
–  hun driver eget galleri og atelier. Mulighetene 
er mange, og kommunen legger til rette for folk 
med ideer og skaperlyst.

Fra før har Åsbygda enkeltmannsforetak 
innen blant annet snekring, foto, hest, birøkt, 
 produksjon av vaktelegg, sauehold og kjøtt-
produksjon – og vi vil ha flere! Men også 
 byggevareforretningen, rørlegger firmaet og vår 
kjære nærbutikk er viktige for oss.

Et par gode steder å kjenne til:

Hamarregionen UtviklingStange næringsråd

Med tog, f refelts  
motorvei og f bernett er  

veien kort til viktige møter. 

https://www.stange.kommune.no/category21380.html
https://www.hamarregionen.net/grunder/


Med tog, f refelts  



NATUR OG FRILUFTSLIV
Åsbygdas beliggenhet, med naturen på alle 
kanter, gir oss utallige turmuligheter. Den lange 
lysløypa brukes flittig både sommer og vinter, 
og vi har oppmerkede turstier som er bundet 
sammen med Rondanestien. 

10ÅSBYGDA - FOR ELDRE 
Åsbygda er ei god bygd for eldre å leve i. Vi 
har egne aldersboliger, og en stor og aktiv 
pensjonist orening som arrangerer turer, 
sammen komster og mye annen hygge. De eldre i 
Åsbygda er en viktig ressurs i lokalsamfunnet.

Åsbygda er et 

eldorado for jakt og f ske



Milevis med fine landeveier  
å sykle på venter på deg

Du kan ta et friskt morgenbad i 
Gjetholmsjøen før jobb

Barna vokser opp i et trygt miljø

I Åsbygda er det et godt samhold 
og naboskap, noe du fort merker

God plass og frihet til å utolde deg

Du kan jobbe her, eller i Hamar, 
Elverum, Stange og distriktet rundt

Kulturlivet blomster i Innlandet, så 
du kan se, høre og delta på masse

Du har naturen veldig nærme

Det bugner av sommer/vinterlige 
fritidsaktiviteter for små og store

Du omgir deg med folk som stiller 
opp på dugnad og engasjerer seg i 
lokalmiljøet
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AÅsbygda er et 

eldorado for jakt og f ske



Bli 
naboen vår!
Ledige tomter i Åsbygda finner du bl.a. 

på www.stange.kommune.no

Pruterud

– vårt skieldorado!

http://www.stange.kommune.no/

