Vi bygger for fremtiden

En region i sterk vekst

Osloregionen venter en sterk befolkningsvekst de neste årene. Oppegård vil ta sin del av dette, og prognoser
viser at antall innbyggere øker med nærmere 30 % frem til år 2030. Det gir behov for flere boliger.

Vi hjelper gode planer fram

Moderne og levende tettsteder

Sentrum med bypreg

Ny kommuneplan

Oppegård kommune har et kompetent planmiljø og har god erfaring
med å jobbe i tett dialog med utbyggere for å finne gode løsninger. Vi
er opptatt av enkle planprosesser og forutsigbarhet, og holder alltid
tidsfrister. Større områder er allerede under utvikling og kommunen
vil legge til rette for ytterligere bolig- og næringsutvikling de nærmeste
årene. Prioriterte fortettingsområder er Kolbotn sentrum og stasjonsnære områder på Myrvoll, Greverud og i Oppegård syd.
Utviklingen av Kolbotn sentrum er godt i gang. Her skal vi legge til
rette for et sentrum med høy kvalitet, mange service- og kulturtilbud,
møteplasser samt gode og varierte boliger. Kolbotn skal få et
bypreg, samtidig som vi skal ta vare på dagens kvaliteter med
nærhet til vannet og grønne områder.

Andre store utbyggingsområder er Myrvoll og Greverud. Felles
for disse områdene er lokalsenter, offentlig tjenestetilbud, gode
tur- og rekreasjonsområder og nærhet til offentlig kommunikasjon.
Områdene er designet ut fra folks ønsker om en moderne livsstil – der
enkel logistikk, aktiv livsstil og høy bokvalitet er sentralt. Her er det
mulig å la bilen stå og raskt komme seg til Kolbotn, Ski og Oslo med
tog eller buss.
Vi holder på å rullere kommuneplanen og legger opp til å vedta en ny
plan høsten 2018. Her kan det bli åpnet opp for nye utviklingsområder.
Mastemyr, Rosenholm og Sofiemyr er spesielt nevnt i denne
sammenheng.

Inn i fremtiden med Nordre Follo

I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppegård og Ski å etablere en ny kommune sammen.
Fra 1. januar 2020 er vi en del av Nordre Follo kommune.

En viktig samfunnsutvikler

Den nye kommunen skal ha en aktiv og tydelig rolle som
samfunnsutvikler ved å samle alle ressurser til det beste for innbyggerne og næringslivet i regionen. Etablerte byer, tettsteder og
bygder skal videreutvikles og vi skal jobbe for et kollektivnettverk
med god struktur og kort ventetid. Dette skal binde sammen hele
kommunen og gi god forbindelse til Oslo.

Gode tjenester

Politisk og administrativ ledelse skal lokaliseres i Ski, mens Kolbotn og
Ski skal utvikles som tvillingbyer. Innbyggerne skal fortsatt finne
barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester i sitt nærmiljø.
Andre tjenester skal samles for å sikre sterke fagmiljøer, kunnskapsutvikling, stordriftsfordeler, innovasjon og god kvalitet.

En innovativ kommune

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon når det gjelder gode helse- og
omsorgstjenester. Bruk av teknologi og nye løsninger vil stå sentralt.

Fakta om Oppegård

• Ca. 27 000 innbyggere
• Ca. 40 % med høyskole-/universitetsutdanning
• Blant kommunene med høyest gjennomsnittsinntekt
• 9 200 arbeidsplasser
• Ca. 70 % yrkesaktive pendler, ca. 50 % til Oslo
• Full barnehagedekning
• God skolekapasitet og gode skoleresultater
• God kollektivdekning
• 12–16 minutter med tog til Oslo
• Ca. en time til Oslo Airport
• Ved E6 og E18

Oppegård – et sted å elske

Med kommunens visjon ønsker vi velkommen til en kommune preget av kvalitet, mangfold og utvikling.
Her har vi mye å tilby!
Gode bomiljøer og oppvekstvilkår

Kulturtilbud og møteplasser

Aktiviteter og naturopplevelser

Vi bygger for fremtiden!

Her er trygge og barnevennlige bomiljøer i grønne
omgivelser, nærhet til sjøen og marka samt gode forhold for
næringslivet. Kommunen har full barnehagedekning og et rikt
organisasjons- og kulturliv. Her finner du blant annet kulturskole,
kor, korps, amatørteater, flere speidergrupper og stor aktivitet
innenfor de fleste idrettsgrener.
Oppegård har en aktiv befolkning. Mange er medlem i idrettslag
og kommunen har idrettshaller, kunstgressbaner og svømmehall.
Sofiemyr stadion er godkjent for toppseriespill i fotball. Vi har
slalåmbakke, lysløype, golfbaner, båthavn, badestrender og et
aktivt seilemiljø. I tillegg kommer marka, til bruk både sommer
og vinter. Oppegård har en grønn profil. Vi er en av få sykkelkommuner i Akershus og satser mye på sykkelveier og
tilrettelegger for sykling året rundt.

I Kolbotn sentrum finner du et moderne kultur- og aktivitetssenter
med bibliotek, konsertsaler, kino og årlige begivenheter som
Eventyrfestivalen og flere teater- og revyforestillinger. Kultur,
idrett og friluftsliv fremmer fellesskap, tilhørighet, helse og trivsel.
I Kolbotn sentrum er det også kjøpesenter, flere spisesteder og
hyggelige møteplasser utendørs.
Oppegård legger til rette for å bygge inntil 200 boliger per år. I
nærmeste fremtid skal vi også bygge 72 omsorgsboliger og skole
på Kolbotn, idrettshall og skole på Sofiemyr, ny svømmehall og
barnehage.

A region of strong growth
We welcome new developers!

The Oslo region is expecting strong population growth in coming
years. Oppegård will take its share of this growth and forecasts show
that the number of residents will increase by nearly 30% by the year
2030. This creates a need for more housing. Large areas are already
under development and the municipality will facilitate further
residential and commercial development in the coming years. Areas
which are prioritized for densification are central Kolbotn and areas
near stations in Myrvoll, Greverud and in south Oppegård.

Modern and vibrant

Kolbotn is laying the groundwork for an attractive town centre with
many services and cultural offerings, meeting places as well as high
quality pleasant and diverse housing. Kolbotn shall become more
urban, while we also safeguard the current qualities of proximity to
the water and green areas. In Myrvoll and Greverud there will be local
town centres, public services, good hiking and recreation areas and
proximity to public transport. The areas are designed on the basis of
a modern lifestyle where high quality housing, activities and accessibility are vital. Here you can leave your car and quickly get to Kolbotn,
Ski and Oslo by train or bus.

Grunnarbeid • Sprenging
Graving • Transport

E-post: egil@egilmaskin.no

Nordre Follo – a new large municipality

In June 2016 the municipal councils of Oppegård and Ski agreed to
establish a new joint municipality. The new municipality shall enter
into force on 1 January 2020 and will be called Nordre Follo. The
municipality shall have an active and clearly defined role as a
community developer by merging all resources for the benefit of
citizens and businesses in the region. Citizens will still find kindergartens, schools and health services in their communities. Other
services shall be merged to ensure strong research institutes, knowledge development, economies of scale, innovation and high quality.
Nordre Follo municipality aims to be the best municipality in the
country for families and a leading innovator when it comes to good
medical care. The use of technology and new solutions will be key to
achieving these aims.

Vannautomater og kaffemaskiner
www.waterlogic.no

Sofiemyrveien 6,1412 Sofiemyr
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Firma Hubert Rehabilitering AS har vært aktiv i byggebransjen
siden 2001. Firmaet holder sentral godkjenning tlt klasse 1.
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Vi har gjennomført diverse store og små prosjekter
innen
rehabilitering, påbygg og nybygg i Oslo og omegn. Vår fokus
•F
ORU M •
er kvalitet til rimelig pris. Vi har stor grad av fleksibilitet
og
tilpasser oss enkelt til kundenes behov. Vi har gode referanser.
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Hubert Rehabilitering AS • Myrvollveien 35, 1415 Oppegård • Tlf. 970 65 309 • E-post: hu-no@online.no
www.hubert-rehabilitering.no
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BARE DET
BESTE,
PÅ DINE
VEGNE

Det eneste vi forventer
av deg som kunde, er at du
forventer mer av oss.
Tlf. 67 20 47 50 • kolbotn@privatmegleren.no
Jan Baalsruds plass 1, 1410 Kolbotn
www.privatmegleren.no/kolbotn

Oppegård kommune
Kolbotnveien 30, pb. 510, 1411 Kolbotn
Tlf. 66 81 90 90
postmottak@oppegard.kommune.no
www.oppegard.kommune.no

Din rørlegger i Follo
Både små og store rørleggertjenester • Totalrehabilitering bad
Nybygg • Næringsbygg • Fontener
Serviceoppdrag • Gratis befaring • Gode referanser
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E-post: post@tkrorservice.no • www.tkrorservice.no
Tlf. 415 06 869/957 73 236 • Kringsjåveien 21, 1415 Oppegård
Stolt sponsor av Oppegård IL fotball J07 Golden Girls
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