Eda kommun
– en naturlig mötesplats

En plats där människor möts
– mitt i Skandinavien
I Eda kommun – mitt i västra Värmlands
underbara natur – är avstånden korta, mellan både människor och platser. Eda är en
trivsam landsbygdskommun med utmärkt
läge som erbjuder allt som gör livet enkelt
att leva. Här är det långt till storstadens
stress, men tack vare goda kommunikationer reser man snabbt till Karlstad, Oslo
eller Stockholm.
I vår vackra kommun finns framtidspotential för alla som vill leva ett tryggt, okom-

plicerat och meningsfyllt liv: attraktivt,
prisvärt boende med många valmöjligheter, välutvecklad infrastruktur för väg- och
järnvägstrafik samt tele/IT. Det finns bra
förbindelser både inom och till kommunen, vilket ger de rätta förutsättningarna
för arbete, utbildning och aktiv fritid.
Edas läge vid en av de viktigaste kommunikationslederna mellan Sverige och Norge skapar massor av möjligheter. Orten
är ett internationellt handelscentrum som

fortlöpande expanderar. Från kommunens
sida arbetar vi på olika sätt för ett utvecklat näringsliv som bidrar till tillväxt och
ökad sysselsättning.
Också när det gäller upplevelser, offentlig
service och utbildning/livslångt lärande
ligger Eda bra till. Kultur- och fritidsutbudet är rikt, den kommunala servicen
välutbyggd och det är nära till upplevelser
och besöksmål. Här finns alltid något att
upptäcka – oavsett årstid.

Tel 0571-200 07 • www.hogab.se

Ett levande näringsliv
som vidareutvecklas
Det lokala näringslivet – med tyngdpunkt
på industri och handel – gör Eda till en
levande kommun. Hos oss finns förutsättningarna, både för befintliga bolag att
utvecklas och för nyetableringar. I kommunen råder gott företagsklimat med stöd
till nyetableringar, entreprenörskap och
innovationer. Här finns ett flertal industrier och ett stort antal mindre företag inom
service, turism, legotillverkning samt
jord- och skogsbruk.

Här blomstrar handeln

Läget vid norska gränsen ger stora möjligheter för gränsöverskridande samarbeten, här når man två miljoner människor
inom 12 mils radie. Eda har utvecklats till
en internationell mötesplats, exempelvis
besöks Charlottenberg av över tre miljoner människor varje år. Bland kommunerna i Värmland ligger vi i topp när det
gäller handel, en näring som ger Eda goda
framtidsutsikter. Det visas inte minst av
det faktum att handeln nu expanderar och
nya köpcentra etableras.

Oanade möjligheter
nära Norge

Det är inte bara företagandet som gynnas
av att Eda är gränskommun till Norge.
Den strategiska positionen främjar också
arbetsmarknadens utbud, många edabor
arbetspendlar dagligen till och från Norge. Kombinationen av en stark industritradition – med välutbildad, kompetent
arbetskraft – och närheten till Norge ger
oanade möjligheter. Här är också arbetslösheten låg sedan länge, bland den lägsta
i hela Värmland.

Allt inom bygg och plåtslageri

www.byggcompaniet.eu

Lätt att leva
I Eda arbetar vi för att du ska trivas, känna dig trygg och bli nöjd med den kommunala service vi erbjuder i livets alla
skeden. Att bo, leva och verka i Eda innebär att skolor, äldreboenden och vardaglig service finns i närheten, såsom trygg
och effektiv sjukvård. Eda vårdcentral
har mottagning i Charlottenberg och viss
verksamhet i Koppom och Åmotfors. I
Charlottenberg finns all vård som krävs
av en godkänd enhet i Hälsoval Värmland.
Förskoleverksamhet bedrivs främst som
förskolor men vi har även några familjedaghem.

Förskoleklasser, grundskolor och fritidshem finns alltid på nära håll runt om
i kommunen och särskola erbjuds vid
grundskolan i Charlottenberg. Vi har hög
lärartäthet i grundskolorna och en datorsatsning pågår som utvecklas successivt.
Eda gymnasieskola i Åmotfors har tre
nationella program samt vuxenutbildning
som bl a erbjuder SFI (Svenska för invandrare). I Eda finns också en kommunal musikskola med sex lärare som åker
runt i kommunen och undervisar ca 200
elever varje vecka.

Tryggt och bekvämt
boende

Att leva och bo i trevliga och trygga
miljöer höjer livskvaliteten. I Eda är det
alltid nära till naturen och härliga omgivningar, oavsett om du väljer att bo i tätorterna eller på landet, i lägenhet eller villa.
Det erbjuds många prisvärda, tilltalande
boendealternativ – utöver kommunala
Eda Bostad AB:s drygt 800 lägenheter
finns det en del privata hyresvärdar.
På många attraktiva platser ligger byggklara tomter och väntar på dig med planer
på att förverkliga dina drömmars hus, för
permanent- eller semesterboende.

ALLT FÖR BYGGET!

Ett tryggt boende i fin miljö
Backgatan 2
673 31 Charlottenberg
Tel. 0571-281 00 vxl • Fax 0571-281 69
www.bostadsbolaget.eda.se

Aktiv fritid
– kultur, upplevelser och natur
Eda är ett populärt turistmål och en kommun som, trots sin mindre storlek, har
stor potential. Här finns valfrihet och
goda möjligheter till bra, meningsfulla
fritidsaktiviteter. Det är lätt att möta andra likasinnade människor – dra ut på
upptäcktsfärder i naturen, fiska, jaga,
bada, paddla, ta båtturer, idrotta, musicera, sjunga, måla eller besöka våra museer
och bibliotek.
I kommunen finns ett mycket livaktigt
föreningsliv, där många invånare och
eldsjälar tillsammans skapar en rik samvaro inom idrott, fritid och kultur i skiftande former. I Eda finns ishall, sport-

hallar, ridhus, styrke- och skyttehallar
lättillgängliga.

Alltid nära till
mötesplatser

Det finns sevärdheter och evenemang
som lockar runt om i hela kommunen – du
har alltid nära till en plats där människor
möts, till exempel Charlottenbergs
shoppingcenter med sin sjudande
gränshandel, men också Thon Hotell
med konferensgäster från hela världen.
På Eda Glasbruk finns glasmuseum
och bevarade byggnader. Morokulien
är en annan mötesplats, med det svensk-

norska fredsmonumentet som den stora
attraktionen.
Andra besöksmål är Eda Skans Museum, med svensk-norsk gränshistoria från
1644 till 1905, och Järnskogs Beredskapsmuseum. Dessa har byggts upp
och gjorts tillgängliga av ideella föreningar.
Vi har etablerade anläggningar som drar
till sig många invånare och besökare, under olika årstider: natursköna Eda Golfklubbs 18-hålsbana vid sjön Hugn
och välutbyggda Valfjällets Skicenter
som erbjuder bra skidåkning för hela
familjen.

Läs mer på www.eda.se eller
scanna QR-koden med din
smartphone eller surfplatta!

200 år av fred och samarbete mellan grannländerna: Det svensk-norska fredsmonumentet i Morokulien
restes 1914, till minne av en då 100-årig fredshistoria.

Hjärtligt välkommen till Eda!
Eda kommun
Box 66
673 22 Charlottenberg

Besöksadress:
Torget 1
673 32 Charlottenberg

Tel: 0571-281 00
Fax: 0571-281 03

E-post: kommun@eda.se
www.eda.se

Fakta
•

Yta: 900 km2

•

Invånare: ca 8 500

•

Tätorter: Charlottenberg,
Koppom och Åmotfors

•

Kommunikationer: Järnvägsförbindelsen Stockholm-Oslo,
kommunen ligger mitt emellan Gardemoen och Karlstads
flygplats

•

Antal företag: ca 1 500

El och värmeenergi till
industri och fjärrvärme

Pappersvägen, 670 40 Åmotfors
0571-127 80
www.amotenergi.se
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